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 ْ ظ 000 دع اور تهل ظ

 0 ري دمو ريشملا رد عام

 يف هئافصر نمدغلب أمو هسفنب ريشملا ررح هفرع م نوت وهو

 - ةنائعلا كلا يف دئارجلا ةبقارم

 « ريشملا ةرادال ةظوفحم ةمجرتلاو عبطلا قوقح »

 ريق درا] ؟ةيربب الاق لع ولا

 ةئس ١851



*» 

 (عهظعمم)
 7و 0

 ظ 28
 ( يزيلكن الا لصالا نع ةنجرت) 555

 لررح ىلا لورممملا ريثما ريدم نم

 + زيزعلا يق ةددص

 يجيوتكلا ايو كا ظ ةامعالا رثكأ 2 ل مرتا 2 97

 هاراغأ يشهدت دك نامل كا ارا يررحم نم كئافصر ىلعو كيلع

 ىلع علطيل باتكلا اذه عضو كيلع 'تحرتقا نا يتشهد نم علب يتح
 ا ؛ م يتلا ةيرحلا ةمع اورادقيلو أ سو رضع ءانبا هتايوتحم

 يتاف عبطلاب باتكلا تلم دقو اما ٠ ةيزيلكتألا انتغلب ينطو ءانبا هيلع
 9 يتلوؤسمو مسا تحت هرشن كيلا ضّوفاو هعبطو هلأ ىلع قداصا

 لريذلا راخاو هتمحرتو باتكلا اذه ع بط قحريشملا انتدي رو يسفنل

 ةيلوؤسملا تح مهنا تاغللا رثاس ىلاوا ةب 5 ةغللا ىلا هسالئخا نولواح

 هللا ءاش نا مغنلاب دئاعلا انعورشمل حاجتلاب يئاعد تاركا ات لبقاو ٠ اولعف اذا

 ريشملاريدم ٠ ١م ا

 يزيلكتالا



 اناوعا قحلا ةالول ىر: الو . هب رن الرع ىرنال ىتم ىتحا

 اولا روملا لها فولت اذا هب نريئاق مب نيكسقسم

 انامع داتقي ىمعت يذ دئاقو ل ءاود ال ءادل لاجرللاب

 راو

 هجم |

' 



 ةاوتناو ريس ضرالا يف "هل مضل ونري هيرماك ا مو
 ةانع الا ىننلا اهب كثراهي رايد يف ةماقالا ضعب امو

 ةكملل نينا نيدلاو نم ةينائعلا دكلملا 2 دإوأ نا يلع يفق

 مهطوقس ةلاح ىلا اوريصب نانييناعلا رئاس ىلع يضق ا اهتياف كردا تسل

 اهتايرخأ يف مالو را م ١ تامدقم يف مث الف ٠ ةرشاملا

 لاَش نا نكميال مث ماوس وأش كاردا نع ايلظ و مهتموكح زجتت نوزجيب

 اومدقل دق ملمالا قيبضتلا لك عم مهنال لوما ةلاح .يف مهنا مهنع

 > ةيندملاو ليلا دحم# ةوطخ

 تلو يننا ظ-008 . لواف تاكل يلع تلاوتف انا اما

 الا ةموكملا اباعر نم يقداراب سيو يدلوم قحب ترصف توزي 0

 0 ظ ' ٠ اهالوأو يئاضملا ىكأ هذهو
 نم نيت الا تي ىرادلا لا .نيلفرا يله! نا ةيناثلا ةكلاو

 رعاشلا لوقب لثمتا ترصو مالا يلع قفشي نا قحتسا ىلع يف تدعصاف علا

 لعب مل نم شيع آلا شيعال - هناف ءايبغالا شيعب يل نم ظ

 .ىوقا ال تعيصاف صاخ عونب ةيزيلكتالا ةغللا تلت يتنا ةشلاثلا ةبكنلاو

 ءيدابم يقع يّذغاو اهتافلّومو ابروا دئارج ءارقا اناو لوما لاتحا 0

 يف ةبغرلاو قحللا ةرصن ىلا لادمالا يف تداوت اذكهو ٠ ةيرحلاو مدقتلا
 يد رده كلذ يف ناكولو لظلا ةمواقم

 2 ةديرج ريرختا يلا دبع ةسردملا نم يجورخ لعب ىننا  ةعبرلا ةكنلاو



42 1 
 يا ناز كمر عش نوم للا كلذ يف تبل : لاخلا ناسا .

 ٌتنكف ٠ هترادا يف يتيرح لمعتسا نا ردقأ ليتنا الا ةدملا كلت "لك ماعلا
 اسف يترا نع هتعنم 6 ابلكأب مرقموهو ىولحلا م

 يرابخالا ماقمو ةيرملا ةلزنم ةيبروالا فعصلا ةعلاطم نم تكرداو ٠ ه

 رعاشلا لوق دح ىلع تنك كلذ نم ايش لمعتسا نا ردقا م ل
 هانا 175 بما كلا كا ويبذل بلاقو اًتوتكم يلا يف 'هاقلا

 تَقاَق اسلرفو انا ترف د ىلا تاحر ين ةسماخلا ةيكللاو

 بابراو ةفامصلا لاجر ع ممتجاو اهدئارج غارقا نيماع وحن ارتلكتأ ىف

 بطخ م.مساو ٠ ءابدالا تاعمتجتو نامل لا تاساج رضحاو ف ةناسلا

 ةيرصعلا ةملالا هذه ماقل 0 تدزو ةير 5 ىلا يلابما يف تيوقف ءابطنلا

 فرا ياوس لاسم اظفح ترراضا ين .:1 ةريخالاو ةسداسلا ةبكللاو ظ
 تحت لاحلا ناسا ريرخت ىلا تدعف توريب ىلا دوعاو ةب راب دالب رجم

 ظ ةيرملا ةوالح تقذ نا دعب ةموكحلا و يبوتكلا | طغض

 كد دئارح ج ىلع ةبق ةبقارملا دوجو وه تايكللاو يئاسملا هذه عيمج بسو.

 ةبقارع. عضو تراتخا ةداغلا ةيركنملا نزول دوتمس دورس ئاردو اوك
 مابفالا لتقث 5 نم تداراو لوقعلا تديقف ذئارجلا .ىلع ةمراص

 ع باتبكلا اذه يف هليصفت دريس امم مايالا هذه يف ماسجالا لتقل اك

 اوسيقي و ةيناثعلا ةلودلادالب .يف مالقالا ةيرح تلصو ةلاح ةيآ ىلا ءارقلا
 تبجا ذقو ٠ يقرتلاو ندغلا بابسا رئاس نم ةريغ لع بابلا اذه يف رخأتلا

 يجبوتكلا رابخلا يف باتك عضو ينول بم نيذلا ءابدالا نم ددع حارتقا مويلا



 ةلمهح دنعو تاونس ةهدع هللاظم كيلعخا ىننال ةراخا ةنيهج ىتناب الع

 سيكر س ميلس ٠ نيقبلا ريخلا

 “١89 ةنس ليرفا ؟5 يف ةرهاقلا رصم

 باتكلا *ارها

 2 مظعالا ديملا ديع ناطلسلا ةلالج ىلا

 يال وم

 اند 000000 ناينأوسإ ب هتالكاياعر ةلمج نم ىننا ينغوسإ

 ظ نوكت ناي هو ةققحلا عبلل نا ن ءالدب كل ديبع ةلزنم يف ةيعرلا ربتعل كلنا

 نا لد 1 لقالا ىلمف ةيعباتلا هذه نم صاختلا عيطتسا التنك الو ءانل ! دبع

 2 نالا هلمفا نا عيطتسا ام لك اذهو ينع اغر كدبع يننا سانلل نلعأ

 ديبعلا تطعاو ةساخغلاو قاقرثسالا تفل ادق ةندهتلا لودلا ناك نكل

 ناو كتكلم نه ج رخا نا ييكحلا يلعلا هللا. ر دق كالذك مهةتيرح دوسلا

 موي نءا ديعس حبصا يذلا رطقلا اذه ن ٠ ةلداعلا رصم ةموكح ىمح يف ميقا

 رئاسدوكشي وانا هوكشا ام ةيناهاشلا كبمماسم ضرعا هيلع كذوفن لظ صلقل

 ريغ كل حرصاو٠ كتلالج اهتعبت يتلا ءاق خلا ةسامسلا نم ايكرت يف يئافصر
 . بارخ ىلا كتيعرو كال, ق وست هذه كتسارس يف كنا لجو الو فئاخ
 ظ ري ل و لع

 تدبيصا تابرض ةدع دجوا دق كدادجا ىل شرع ىلا ير لل نأ



 ظ 0

 تدرغت ىذلا رمالا لوقعلا لتق تابرضلا كلئ ةلمج نمو ةيناثعلا ةلودلا اهب .
 00 نيطالشلا نمكاوس نعهيف

 تنصح كنا يتح كئايح لع كفوخ رادقم يالومأي يردت تنا

 كتايح ىلع ًاصرح كلذ لك*حالسلاب لاجرلا كلوح ن٠ تعمجو كرصق
 ًاضيا صرحت نا اهرساب ةمالا نحن انب قيلي يرحلاب مكف سانلا نم درف تناو
 ىلاعث هللا انل هيهو ام فرشا يهو اهنع مفادن فتزاو انلوقع ىلع

 .ناهربلاب كتمواقم لواحتنانناف ةوقلاب كتمواقم ىاءن الا ىوقنالانك ناف
 توصل ءاغضالا ىلا ام اهويلامهالا كرظضا انلوةعتاوصال مويلا غصت ملناف
 نا داراو قفتاو دحتا اذا بعشلا نم هللابذايعلاو بعشلا ثوص وه يروهج

 - رحبلا كلذ ماما نوكلال نيطالسلا ناف هريخ اهيف ةمولعم ةفيرش ةياغ كرذي
 ظ .”الا ٍيوقلا رايتلاو رخازلا

 قلقلا نم لاح ال رقئسي ال ةقفاخ حيزلا بب» يف ةشيرك

 بيهرلا مويلا كلذ نه كسفن ىلع يالوم اب قفشاف .

 ىلا ةيده اهعفراو ةلضاحلا يواسملا ضعب باتكلا اذه يف نودا يناو

 كننيماقثت اذا كيلع رث*وي ءايندالا كلاعو ةملاظلا كلاعا فصو لمل كيلاعم
 رمالاو رومام ريغ هلبقاف تاغلةدع يف سانلا نيب رشتنيس ةدحىلعباتاك يف



 ا
 000 ورايا 6

 0000 5-5 . تدك اذذف ا رع لنا يي ل ا
 ظ ستاياك لضانألا .بتاكلا 0 نم قالا :كقرو ةلاسر اند رشلا يناف .كلذلو

 هناي زيف يوي دما ومس قئار هترضحنأ م وأءمو ةناتسالا لاوح أ ريب . ي سديبلبف يدنفأ

 ظ 5 لا ءاّش نأ ةقث قع لخأوت هرابخاف ةناعسالا 1 *لوالا

 . لضافلا ريثلا ررخ قيدص
 ليرفا 14 22257 يف هويرشن ام ىلع ء تمعلطا

 ةموكملا طغض رايخا نءوضتني  باتاك عب مط ىلع ةينلا مت مدفع دق 3 نم" ةنس

 يجوتكم لاععا كلذ يف نيصصخم ا رئاسو اهدئا رج ىلع ةيكرتلا

 ةمدقم ماقمموقل ةذبنب ؟بلا ثمبا نا باطتسللا نم ثيأرف توربب ةءالو

 ىف اصوصخ دئارزلاو :امومع تاعوبطلا ةقارع نع .نيدملا .كيلاذلا اذمل
 نيريثبكل ةدئافلا ضعبب هذه يتكلذف 5 ناء احر 33 رثلا ةنطلسلا ةدعاق

 نالل اولاز ام نيذلا امومع برعلا نم ثريغو اصوصخ نيبرصملا نم
 ظا لهجو ىف عا بصعأ نع ةلالضلا يف نورباكب و مقاولا فالخ نودقتعل

 ةدشو ملاظملا نم نالل راج وه اع قئاقحلا نوقدصي الف كلاحلا ليالا نم

 فيس اصوصخ .ٍرارحالا ةيتنكلاو امومع ةيعرلا باقر ىلع طغاضلا ربزلا

 مرسفنا الا نوعدخي ال مثو ةرضاحلا ةموكسحلا مايا

  ىلوالا ةرملا يناثلا سابع رصم يويدخ وملا بحاص ةرضح راز ال
 راهن نم احابص ةرشع هيداحلا ةعاسلا وحن اهيلا لصو 189* ةنس ةنيطنطسقلا



 ةمبارلاو ةثلاثلا ةعاسلا نب ردصت يتلا ةيكرتلا ريغلا دئا رجلا تنلعاف نيالا
 ةديرج ةمهملا دئارجلا هذه نمو كرتلادالب ةعصاع ىلا هومسلوصو ريلظلا لعل

 روتينوملا وا ر زيت رقدالاتناي روالا ةنانلاوةعزنلا ةيزيلكلا يهو دلاره تناوللا

 فطلا نم ةيخاتلفا ةامج ةريخالا هذه ترشنف ةيسور اهتسايسو لاتنأي روا
 دنع باطتسي اليمج هانت امف تنئاو ميظعلا فيضلاب بحر بتكي ام
 ةركاذ اشاب ىلع دمحم 'هل روففملا ةلئاعلا سار نم ةئدتبم ميلسلا قوذلا لها
 كيرالا هدعب نم اولوث نيذلا هدافحاو هلاجنا لاعاو ةهظعلا هلاعا هيلا

 كلاملا ريمالا ءاكذو فطاوعو لايما نع افورعم ناك امب ةيهتنم ةيرصملا
 لك ةدئفا يف ةئر لاتئايروا روتينوملا اهترشن يتلا ةلملا هذهل ناكو ٠ لع
 رارحالا ًاصوصخو ميلسلا قوذلا باعصا كارئالا نم ذئموي اهوعلاط نيذلا

 نءاليلق الا ممددع لقي ال نيذلا نان وبلاو ني ريثكلا أ رفالا دنع كالذكو ظ

 كانه هرشن وا ءيش عبط نكمال هنا مولعمو ٠ ةمصاملا كلت يف كارتالا ددع

 تاعوبطملا ةبقارم ةسائر يف ناكو ةبقارملا مالقا نيعا ىلع الوا رمي نا لبق
 يسايئسلا اشاب دا وف موحرملا ديفحوهو شاب دجام وأتف وطع كاذ ذا ةمجئرفالا

 رشن نا هلاب ىلع رطخت لو عبظلا لبق اهددص يف نحن ينلا ةلمجا ًارقف ريهشلا

 هثاب او رصم ريما وعسلا بحاص ةرضح ىلع هانثو بحرت اهبف روطس دعب
 اهرشن منمب لف* هبضغ بجوتسإو فراطاسلا ظيغ كرحي ماركلا هدادجاو
 نه ىلحا مالكب ةردصم ربظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا ةدب را تردص اذكهو

 نسلا اهتلقانتو ةيولعلا ةيدمخملا ةلئاعالو اهيويدخ وعسلو رصمل بحت لكل دبشلا
 هوعلاط ام رث) ىلع باشلا يويدخلا ةدهاشم ىلا مهسوفن تقاتوةناتسالا لها

 ("؟ يجيوتكلا بئارغ )



 ١ض

 اسف .تراطاسلا اماو ةهظعلا هتادادهتناو .ةفيرشلا هفطا وعو هسفن ةزغ نع

 ظ هيلاراشملا اثاب دجام لزعب هتدارا ردصا ىتح ةسماجلا ةعانسأ| تأتاو ا دج

 1 وه امو هترضح اوفرع نيذلا ةناتسالا ناكس نم.ديدعلا ددملا كلذ ردكف

 دارفالا الا فرعي مل نكلو لصالا فرش عم ةيناسنالاو ٍفطألا نم هيلع

 . "يوتا" سانلا رابك نم مظعالا داوسلا نع كلذ متك دقو هلزع بايبا

 00 > يبوتك كاوه أم

 بيجن يدنفا هللا دبع ولتداعس وه مويلا توري ةيبالو يجب وتكم نا :

 ين وتكملا مسا 2 تيلمعخ#م| امعا م ءاو نناثكلا اذه ف د وصقملا هدذ>و سبل هنكل و

 - يجب وتكملا لأ م هدا رجلا بقارأ ةيرصيعلا عاضو الا ن ٠ جيمصأ هنالل

 يلاولا رار كس وه 0 دئارجلاب هل ةقاللع الا ةلصالا هتعيمطو ةأدعم ع 9-3

 ةينائملا ةموكمحلا نك نجل ٠ صاخ يجو" 9 ةيناعلا كالاملا ن* ةيالو لكلو

 6 صأاق 50 رجلا ةيئا م رم ثتورنأب ةيالو 5 وكم ىلا دبعل نا ترائخا

 ٠ ةيالولا رار تاك هنوك نهارا 33 دئار "1 هك هايقأ رع 2-5 5 مدا

 0 ةيرح

 00 ةيقارملا 97 فيو

 ِ 1-0 ف ةيملاو ةيسامسلا دئارجلا ديف تربظ ا مدقا أيروس تناك ْ

 ٠ تايالولا ن ه اهلاثما ىلءديزت | مف ةريغك ن“ الا ىتحلازت الو ةينامملا كلا



 كا #
 3 ٠ تورزب دئارجل ةقلطم. ةيرحلا ا دقو * دا الا نم ا

 ىتح ملاظلا اهناخضو مولظملا اهلا ءاجلي ةرطيس الو:ايلع ةبقارم ال اتأشن

 ف 0 ناس نمو يناسبلا سرطب ملا مودحرلل نانجلاو ةنجلا نم غل

 ظ نالا اهب متت يتلا ةبا رتسا نع لقث ال ةير < بتكت تناك اهنا .هتأشن لئاوا

 - ىوكُس اهدئا رج تامفص ىلع رشتو ايرو. ىلا هجلت رصم تناكو «ريصم يف
 ف قحتس| بدأ موجرملا هيتك ام ةعجارم نه يراقال حضتب ام اهيلاها

 اهثولم ةلاسر توريب يف ردصإ يذلا حابصملا نع لقن ذا ةيزيرابلا هتديرج

 نسحاب متلو ءانملاو .ةحارلا نم ةلاخلا هذهىلع انروس دئارج تمادو٠ ةيرح

 بعشلا مدقنو يه اهنمض ةيناؤملا هموكحلا ثأر نا ىلا يرابخالا ايازم

 مولعمو ءاهتاعثص ىلع هقوقحب ةبلاطملا ىلا هلمو هدئارج ةرثكو يروسلا

 املج ىفو يف وراك روتسدلا يف ةروشنم ةمولعم نيناوق ةينائعلا ةم وكعلل نا

 ةيرحلا .ديدحت هيفو دئارجلا هيلع يرخت نا بي يذلا تاعوبطملا نوناق

 كلذ فلاخي ىرم لاني يذلا باقعلاو ةداعسلا كالم يه يتلا ةلدتمملا

 نوناقلا كلذا ةعضاخ دئارجلا تناكو٠ةندقملا تاموكملا رئاس ناش نوناقلا

 ماع ناك اذا ىتح ٠ ةموكلا ردكي ام لك ةبنجتم ةماث ةب رحب اهراكفا يدبت

 رامخالا ةقيدح ةديرجح 57-5 يروا يدنفا ليلخ ولتداعس لعج 407

 هنا ةم وكجلا» نظلام دئا رجلا ئدحا::ت رش اذاق ايروس ت اعوبطملار لم

 ابصن هذهو ا راطخا ىهست َة ركذت ذت ريدملا لسرا بسائم ريغ

 ةينالفلا هذ رجا 6 7-0 ىلا

 تيحوأدقف كالا | ةنااحت هلاَقق اذنك ددع ِق ترّشل لق مكدي رع - ن ثيح نم

 ةينوناقلا تاللماعملا مق +يرجت ك اذ لث.ىلا دع اذاهتا ر احا ىفتقاف 0

 ا



 يك
 لع نال رطخت يتلا ةديرجلا نا نيحلا كلذ ىف ٠ ىف ةلماعملا تناكو

 يلاو ىفوت 6 ةنس يف م ةنيعم ةدأل اهليطعتب رمالا ردرمب ةيفيكلا هذه

 نيع دق نرا هيفاوغلتلا رابخالا تدرو مايا دعبو نيحلا كلذ يف توري
 رارحا كاذ ذا تنتكو توريي ىلع ايلاو ةعفانلا ر.زو اشاب فئار ولثود
 ةاودلا لاجر مظعا نم هيلا راشملا اشاب فئار نا لمن انكو لاحلا ناسا ةديرج
 ايصوصخ الافتحا هلامقئساب لافثحالا ىلع ةرادالا تمزعف ةماقئسا .ةياثملا

 اهرشن ررقلو لبق نم اهاونم ىلع جيني ل ةلامم ضرغلا كلزإ تافو

 ةلدتمملا ةماتلا ةيرحلا لاخلا ناس ةرادا تلمعتساو يللاولا ةلود لوصو موي

 ةؤيسل ىلع لوصملل تقفو" اذاو ايروس ةمركح يف ةلصاحلا يواسملا 05 2

 مودق هيف رظنتا انك يذلا تقولا يفو٠ رخا ناكم يف اهرشنا ةلاقملا كلت
 كلذ ىغلت ةنس ةدارا تردص ثوربب هتلئاع تاصو دقو اشاب فئار

 أما ٠ فيرشلا سدقلا فرصتم شاب فؤئور ىلا ةيالولاب تدهعو نييعتلا

 يلاولا لوصو موي اهرشنو اها لع ىلوالا هتلاقم قباف لاخلا ناسا

 مايا ةعضب ضقت لو اهبلا تلصو يتلا تاهجلا رئاسو ةنيدملا اهل تزتهاف
 تدكحلا لاحلا ناسل ىلع ىوعدلا توري 'فانئتسا 2 تماقا يتح
 اوعدو اوُدْفَصَو سانلا نم فولا ةساجلا رضح دقو ةتءاربب ةيئادتبالا ةيكمملا
 لداعلا محلا اذه ىلع مابا" ضم ملو ةآ اربلا رودص دنع ناطلسال رصنلاب

 ريغ ةدم ىلا لاحلا ناسل ليطعتب يفقب ةناتسالا نم فارغلت درو ىتح

 يعدتتسا موب تاذ يفو ٠ ةدب رجلا نع يفع روش ةكب يضم دعبو ٠ ةمولعم ظ

 يدنفا لاشيم ولت زع ةف رغيف ةمركملا يي يارس ىلا دئارجلا باعصا عيبج



 رس سبي

  23يي ٠

 ةخسن ردصتال نا تَزرق دق ةموكحلا نا كاذ ذا ان ايناف ةيالولا نامجرت هدا

 يدنفا لاشيم ىلا عبطلا لبق اتدوسم لسرت نا دعب الا توربب دئارج نم

 رمالا يا يو نحن يتلا ةبقارملا تآدب اذكهو. !هتبقارا

 كم يدنفا لاش و ريت اذا ىف :> فنعلا نم ء يب * هيف سل ة 4فيدح ةبقارع ٠

 ةيالولا 5 ىلا 0 . ةللاةلوكتلا" يشحو دا رجلا ةعلاطم

 ع ةيرعلا ةغالا نم ةلك فرعي ال كرت وهو كب لامج ىعمللا ذئموي ناكو

 نمو قشمد ياها نم يدنفا و ئاف نيسح ولثداعس هداز يباج هفلخو لصف

 لا! ُعاهحاورا قهزن“ تداكى تح دئارجلا ىلع هدشف اشاب تحدم ءاصخا
 وهو يللاحلا يجيرتكلا بين يدنفا هللا دبع ولتدامس نيعل نا ىلا ر هال
 '*تئاوعلاو بنا رغلا هةلايعأ نه دروأس ىذل

 - انتاكل ل ىلا امج

 لاحا مطتسا مل و توري هب .لاوخالا نايك نم تسر

 تدفق لاطا نابل وق كك رت يدا واذ نسح ي ريوتكملا طغض

 يحب وتكملا ىلا تدتك كانه نمو نيتلس وحن ثني قا ثيح ارتثكلأ

 نال ىلا كانه نم م هتك ( تنك يتلا ىلئاسرب قفرلا ا و
 قالا ةيماوجلا لا نكت لاخلا

 ظ ظ ١ لماكلا ببدالا: ةرضح

 نمسح تركشو كلذل تررسف املا دوصقملا لحلا كغوابب رشبلا كباتك يناصو
 دنع ترارح اذا ءيش فذح جانت الو ةدئانلا ةممت يف ناسلل اناسر 00008 ظ

 ندوه 0 قوتلاو حاغا كل ىنكا ٠١ مكابقن مال ا 3 جاه. هلا رح نكس



 ظ مياس ا يدالخاو

 لاق رس ش . | ٠“” / هوس ١ كا

 ضر ةرايزأ ىلايللا رثكأ ( يف مذا توربب يتابازم لبق ت 2-8

 لوصولاو توربب ةليازم نم تنكمت اذا ىنناام موي هل تركذف هتيب يف
 نع ايمن قاد لاق رج ةاني رسم بك يمه لوا وكي ةيرح دالب ىلا

 توري تقراف الو ٠ اهتباتك نع كمعنلا ةطساو لك لمعتسنو لوخدلا
 ةيرع ةديرج ءاشنال ندنل ىلا تبهذ يتتا حابصملا ةديرج تدتك أخ

 0 7 نكي مل ىذلا سمالا: كانه
 ا مل ينال ىلا نكت منها ف ندنل يف انو ينتلصو يتلا حابصملا

 مثرغصا ىلا مرإكا نم ةلودلا لاجر زارتهال ابس نكت ةعاشالا كالت نا

 ناون :ء هنم تلعو ندنل ليلد تذخا يروبلت انيم ىلا تلصو الف ن1 اما

 لصنقلا ةرضح ىلا ةيرعلا ةغللاب ةلاسر تدتكف ةينائعلا هلو ودا ةيلصاق

 اياعر نم ينوك ةفصإ ىنا او ارتاكتأ ىلا يب يلوصو نع اهيف 6 لارتجلا

 ىتلود ةيلصنق فر 3 بجاولا هيضادب ام يرجا ترا بحا ةلودلا

 نيباق هلق ةلانيوت نال نوبل ع ايبص لل ا زورق ةنزاللا 211, طلو
 نيما وه نم. فرعا لذ «نيما» اهاضماو ةيرعلا ةغالاب ةبوتكم ةيلصنقلا

 لوالا مهعسا عيقوتب نوفتكي نيذلا كارتالا لاجز نم هنا تيسحو اذه

 اير ةدم كلذ ىلع تضمو ٠مث نم فرعت ضرالاو تاوعسلا نك

 ' ارتكلأ ع ةئيدم نينالث ون ترز 3 ندنل ىلا اموضغ ف تيهذ

 1 مو لصنقلا ةرايز نم نكمل و عوبسا لك ندنأ ىل> ددرتا تنكو

 دعلو لغشي ال لوغشملا نا ىلع صاخ لغش نودب هترايز بحوتسي ام



 م

 نع دن موي تاذ اذ تنك ارتاكنا يف ةنس وحن ب ا
 ال تاقو ةلصنقلا نم ةبرقم ىلع ىتتا ت تكفا قيام ,نوناك» ةهح

 ثتدعصف ٠ نالا ىبلغشي يشب الو ضد هو نا

 ىلا تلخدو انا تقرطف ةيلصنقلا مسا هيلع باب ىلا تلخدو الم

 تيأوو قطا باشا يلا سلج ةريغص ةلواط الا اميف سل: ةعساو ةفرغ

 مدقتف هقرعأ ال لجر هيف فقو دقو ةلخاد ةفرغ ىلا يدوي باب ىماما

 هتبطعاو لصنقلا ةرضح قو يقرا تلف هيو: ناك لاذ تاق 3

 ةنئاكلا ةفرفلا باب ةيع ققاولا لجل ابمدقو اهذدلاق: ىقرايز ةركذت

 ثتحدقو ههجو ىلا مدلا دعص م ةَققد ةدم ناعماب اهيف رظنو اذه اهذخاف

 هنا لانو [قنم ضرالا ىلا ةركذتلاب ىر مث فجتري ذخاو رانلا هنبع
 ل يأ« توف » ةماعلا: ةدرعلا

 ًتطخم يننظأ ٠ تلق «لصنقلا » لغعا بضفب لاق ك ١ نيكل ١ ظ
 5 3 ذيدتلاو ةيتشلاب مفاناف' ةلماعملا هذه يناماعي ١ الإ يتلود لصنقف

 تناو ةءوكس وا ةلود مك نا نوركّذت الو كدالب نم نوجرخت كلا - اللا
 هنم فاخأ جرح 0 يف ىتتريدو اريثك ىتتبعتاو يسار 'تقلقا دي

 رم كلذ ريغ ىلا «بصنملا ىلع يتمم ديرت كناكق يبصنم ىلع
 جرخاف ةيتشلا نم يبني اًعير رظننا لب هانعم مهفاال اناو ٠:نيبملا مالكلا

 ديد ةكسزاكا نحاضو اقباس ناثيلا نيدديمسابلا يدنفا قسويولتزغز اذاو

 مك ددوتلا وقوشلا ديب زرع لع فطغناو ينخاصو يلع ملفا لخد دق افي

 تسل تلق «لصنقلا دير. » ةهرب يدنفا "نبا عم سلجنل لخدا لاق



2000 

 ةبجاو هترايزا الو هيلا لا اتم ريغ اناو اريثك ىتتاها لجرلا ناف لمافب.
 ماركا نم ىأر ام .رثا ىلع « يديسأي لضفت » كابل لصنقلا لاف لع

 ير مالكك مس يل ذا لطدا نآلا تلق يل يدنفا فسوي ةقيدص

 ةزاهالا يل لصحت نا نْمآ ال ذا ضرالا نع يتركذت .عفرت يتح لعفا
 ينتلماع ىتح اذهاي كباصا اذام تلق تسلج الف ٠ تلخدو لمفف ٠ اهسف
 ينفرعت ال كنا مم كيكرمو كلاغشابو كعم يل ةقالع ةيأو ةلماحل هذه
 در تنعي 1 توري نلياز :ذدق .نتسلا معن ال ال تنا لاق كفرعا الو

 هيي ال انو كتبقارو كيلع شيتفتلاب ةناتسالا نم سماوالا يللا
 تاك افا تلق كككردا ىلا ليبس الو ديدشتب درت كانه نم ىماوالاو
 نكل اهنساحم يف فرطلا اهزنم ةكحلمملا يف لوجتأ ترك يالا كل
 نم اهضعب بتك ةدع جرخاو ٠ مما لاق ٠ اذه ىلا ةناتسالا أجلا يذلا ام
 9 ينل رئاف نسح نم اهضعب و اهريغ نم اهريغو ةيلخادلا ةرازو
 اهباتك دحاو توري كهبن ره سيكرس يدنفا ميلس نا لاه تورو للف
 . ندنل يف ةيبرع ةدب رج رادصا يوني هلا ملاشلاو ندنل ىلا رفاس نيعرأبلا

 ةياتكلا تاعورشملا هذه لثم ناك امو يللاعلا بابلا ىلع كلذ ضرعي ملناكالو
 ةبقارم بوجوب !ددشم كيلا رمالا رادصا ىضتقا ةنطلسلا ملاوصإ ار
 يتلا بطخلا نع ةلصاوتملا رب راقللا مفرو هتانكسو روك ذملا ميلس تاك رح

 كل لسرتو ايف نيك ىتلا دئارجلاو اهيلع ددرتي يتلا تاعمجلاو اهيقلي
 رومالاهذ ب ةلودلا ماتها ياا 0 هرخ | ىلا يللاعلا بابلا ىلا تالاقملا .

 ريغسلا اشاب تسر ىلا يعم بمهذت لاق ناالا ىنم ينم ديرت اذام لصنقلل تلقو



0 
 تنا“ تلت ةراغسلا ىلا ىعع ل انه م جمال اذا ل لا 2

 هذه رم ايلا ةدحاو ةلكو ”لع كل ةظاساالف طخ مظعا بكترت
 ةيرحلاعا ندتليف اننا ثتدسن !*يزيلكلا سيلوب لوا ةظلستسمت كادجت ةذفانلا
 تّلمةلودلا نا كتلماعم نع يل رهظي تلق ريفسلا ةراب رز بهذتال اذالاق
 ةاماعم نوكت فيك يل كتلمامم هذه تناك اذاف ينم فوخلاب كغامد
 تاصح يلا ةناهالا يل لص الثل هتلود لباقا نا بحا ال اناو ريفسلا

 ريراقتلا هيلا' لسرت نا كرما امنا يلاعلا بابلا ناف كلذ نع الضفو. انه
 يل حما كلق ريراقالا كلتب ىل نمو لاق يلع ضبق طبق' نا ال يتافرصت نع

 تلف نوكُت تجرخ اذا كنا لاق كريرقلل ةيذاكس ةداع اهدعب دوعا ةعاسب
 باعصا نم ريراجت تجرخأو ريرافتلا هذه يدل :تلف رايملا ةدارج نم
 بحاص رئوكوا ب.٠ ت رتسملا نمو فارغلت ىليادلاو دردناتسلا دئارج

 ىدحا لرب ةسن الا نمو تاالرابلا يف لوب ل وضعو سعشلا ةديرج

 ررحبو الاح تالهملا ةاع بحاص فيتسا 'رتسلا نمو فعلا تاررح
 تناك دئارجلا كات نا اهنم مهفو ًاميمج اهأرتف اقباس تيزاغ لام لابلا
 ضعب ريراختلا نم ذخاف اهبلط بيجا الاناو ايك رت نع تالاقم ينم باطت

 روزا ال نا تعمفاو هدنع نم تفرصلاو هريرقل املع يبل تارايعلا

 مادالا كلننا مويلا: دكتوأ اناوءاهروزا دالب لكي ةلودلا لصانُق

 نم اوفاخ نيذلا نيباملا :لاجر ضعب لوقع ةفاغخ“ _[درم تردص

 . مين رفالا نيب مهن ايس

 ةئس وحن تبضق ينراأ دعب 89* ةنس يناثلا 0 طساوا قو

 ( يجب وتكملا بئارغ -*)
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 رفق أايروس ىلا د مدع "1 يلا تدقع 2 يف ةجس فصضلو

 ياا اهريدم نولزه لوج :١ عم قافنالاب 2-2 ةديرح. رايصا

 اهتاه>ؤ ايروس 5 وصخو ةيب رعلا ناذلبلا عج يلع هتعزو انالعا ََت رشاؤ

 ةعوبطملا .ةخسنلا نع هثروصض هذهو

 ىدصلا عجر 0
 ثالقملا عيمج لبهت نادنل 9 بيلا ور ةحالصا ةيسأيس ةدلب رجا:

 اهماعضا عيقوت نودب لئاسرلاو

 فارعالا ةروس : نيحتافلا ريخ تناو قملاب انموق نيبو اننيب تا انبر...

 اوريسو حلاصلا قيرطلا وه نيا ةيوقلا لبسلا نع اولاساو قثرطلا ىلع رقت
 ١5 : 5 ايمرا هيف

 هدا ند .نواتلو مدس لع قل ةياعلا .كلردلا فا < نزح ةقيفللا نع
 ٠ ةدي دج ة|يلج دصاقم 1 ةمالا اوداتنقثو يبضاملاملاعلا اوسامتت ن متلالج ىلع بجي دئابشلا

 ( يناثعلا ناطاسلا ىلا هتوم دنع اشاب اوف ةلاسر نم )

 د6 ىدصلا مجر 8#

 نا 00 هادص ضرالا ب 50 قبط خارص قرشلا ءاا نم عتترا ١ املاط

 ننتكي نمكلا ءادنز . روما فأر طا يف ةدالا خارص ٠ ٠ ىدصلا عجر دادري

 بتايا ةرظفنم ةدئفا ٠ ةعطقتم تاوصأ ٠ روهدلا نيبح ىلع زان نم

 0 نايبلا ةقرح نمو ٠ ناسللا دوجو توصلا نم تبث دقو ٠ناذإلا مصن ىتم ىلاف
 ةيقزشلا نسلالا تنبح نكل : الاجر ءادي وسلا يف نا رظاوملا 1 ندد ب

 قرشلا ناسل س حي لف لقلا ةلز نم هنآ "ريما 60ه: هياط نيباك ل
 دبأ معلب يقرشلا ةتايبلا نأ ماهسلا بيوصت نع قلا سح ناو 5 ٠

 ساطرقلا يلع اهقري نا قرشلا يف رلقلا اري ةفطاعب اكتم امن .ذنمو ةايحلا



 نسحأ 1ذا دئارجلاف ٠ اب بلا عيضي ةعساو ةرئاد كردت ناسللا ١ تاك امناو
 تقثوتساف .مالقالا تسيح : لجا ٠ الالح. ارح مالكلا نم هارملا يني نامجرت
 لرنا ام ثيداحا ماهو 58 ىلع مالكلا رصتقاو ٠ دج دق ملاطلا دكللا عزد يف

 تنامو ٠ ثيم ذسح يف ايح راصف ماعلا يأأرلا ىلع يفقو ٠ ناطلس نم اهم هللا

 هذه نبش نكل ٠ توغل ايخخ اك ايحتل تنام اهلعلو ايت نا لبق قرثلا يف فصلا

 فئاخب ( ةكاملا ةئرلا ) واخت هتقلأ ( ةموكحملا ةمرللا) بولق كيس فوخ ةيملا
 يدص اسمه ناو قرشلا خارصل ناك مث .ن. ٠ ريصملا اذه نم هللايو فئاخ نم
 راكفا نامجرتو هانثعب ةمالل ةمدخ  هادص محجر اذهو ضرالا باوج هتددر

 مدقت - يف قرشلا دبع هاج اذا ىتح هراثا تننقب ًالجاع ريما لعفي مل ناف هانقا
 اناهرب صالخالا ىلع هوربتعاو انج ارم متاوخا يعم نم اوفطقا انموقاي انلق حاجنو

 توص ىدص عجر اذه نا لاقيال ىتحو ل 2527 اضرف يفقب نا ةياغلاف انس

 ةموكحملا ٠ ةميللا بولق يف ةك اجلا ةئيملا هعّلا يذلا فوحلا لوزي ىتحو درف قرش

 ىتحو هنطو ةمدخ نع دعاقتملا رذعي ال ىتحو ماعلا يأرلا ره اذه نا مسن ىتحو

 لك ىدصلا عجر لقي ةيمومتلا ةعفنملا 1 ليم دج ةيادلا .نفارغألا فقل
 لب عيقاوتلا فت”رودب يأ اهلسرم ممأ ن رظنلا عطقب ةدي رجلا عوضوم يف ةلاسر

 ستكر ماكحلاو ةيقرشلا مالانيب ةلص ىدصلا عحر نوكيو ةيلوؤسم لك لمحت
 رشننو ٠ هللا هاش نا 5 هذ ارش نآملا 7 بالا ءارو نم مراكفا ةيتكلا

 يف قرشلا راكفاو هيلا قرشلا ةبسنو برغلا مدقث نع ةحيرمم ةدافا لك ليقف

 صيصخت دصقتال اننا : داهتالا يلع مالا ضير 9 اهذلفو رغالا ةلغ نانو قرش
 دجن ابعيج ةيبرعلا ةلودلاو ةسرافلاو ةينائعلاف ىرخالا نود ةيقرش ةكلمل ةدي رجلا

 غادبت الو ةّرضملا ددقن الو نعطلا ديرت ال ةديرملا هذهو ٠ مهي ام ىدصلا عحر ف

 لاحو فوملا ابنقوا اذاف دئارلا ةداع ديربلا يف نيكرتشملا ىلا لصتف ءادعلاب
 املاما, قيس نوزفغت وه اك تناعتساو اعأثن تادعب تدجنتسا نانلا اذوصو نود

 - 6 مس ممم مس حسو ل وم ل ايس جي م امس ع علل سس ميعاد ينص ل دا ع ميا ل

 .ىتا ابقي رط يف مناوملا فقث الف اهتوق عوم اهتءدقم يف تعضوو

 ىبتنا' تدك امو ةديرجلا نم لوالا ددعلا ثردصانيعملا تقولا يفو

 لاحلا نانما بحاص يمع ندنل ىلا رضحىتح اهدادعا تاناوذع ةباتنك نم
 نم



 اهتررايهوي هتديرج رد ثيح ثور ىلا هايأو :ثتدعف كر بما قرم اذئاع

 ةءاند نم يل حالو الجت ' ةريمالا ةئداح .تربظ نا ىلا ةنس فصن ةدم

 بيرعت دنع هركذأس ام يردص همم هقاضام مروجو يدالب. ماكع
 نوت ريلف رثسملا اهنلثوم ةيزياكتالا .نع اهبي رعت يل زاجا يتلا ةريمالا ةياذر

 مركلا يتيدص مم تلحرف يزيرابلا سهقلا .بتاكم زئيولب رتسملا نواعم
 ةله دعو باقنلاش ثك ةدب رجانردصا ثيح زيزاب .ىلانالسرا .نيما ربمالا

 ناوةديرجلا رادصا ىلع هدحو ةيفاك ةردقم هيلا راشملا قيدصلل نا.ثمأ ر

 تردصاو ةيرذنكسالا تيتاف نيتهج يف ةيرحلا يدابم رشن با وعلا نم '

 دقو لضافالا تارمضح ةيانعب ١ ميظعلا حاملا تزاف .يتلا ريشملا ةدب ز

 أم لتقلاب ديدهتلاو ةرئاجلا ماكحالاو ةيظعلا ثداوحلا نم 0 1 8 >

 ريشملا نع مالكلا دنع هركذ ىلا دوعأس

 نا را يقارب كك"

 بارتو هلتديرج تاإلامم ةيناعلا هدب رجلا در 56 .نأ دعب ظ

 ةرادالا ثعبت عيزوتلاو عبطال ةز زهاج ريصأ ىتح ايطالغا ل هلو :اهفهرج

 اورظنني نا ةلمعلاو ررحلاو ةعبطملا ىلعو يجي م رتكل ١ ىلا اهنم نيتخسني

 ةداعةدوسملا لسرتو ٠ عبطلاب اوأدبب نا لبق ةروكذملا ةدوسملا عوجو

 ةثلاثلا ةعاسلا ىلا يجيوتكلا دنع تبت دقو احابض ةيجنرفا ةرشاعلا ةعاسلا

 رردملاو ةلمثلاو ةعبطملاو ةرادالا لماش ليطعتلاو ربظلا دعب ةعلارلا وا

 يف مزالملا يركسملا اهذخاي ةموكحلا يارس .يلا ةدوسملا يلضت ام دنهف
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 كي مالغلا قبب 0 هالوم هلو أط ىلع ا اهمصاو ةرادالا يد نم هن داعس ة همدخ

 ةروكذلا ةدوسملا لسريف لزانتي كاأذ ديعو قهشإ و مح ري نا ىلا هز أضتنا

 امملاطيل- ثوملا يدنفا نمحرلا دبع ىممملا :يجيوتككملا لق ءافلخ دحا ىلا

 ةغالا نم فرعي بين هللا دبع ىيلاحلا ٍِى وتكملا تنال كلذو هلبق

 مد | ةغل نم ارا أم ردق ةيبرعلا

 تيوتا نجلا قع

 هيلا لصت ةقيقحلا ف تروح وهف اذه توحلا يدنفا 4 دمع اما ظ

 الا اهنم دصقي ال دئارجلا ةبقارم.نا ملا قح مل ناك الو اه ارقيف ةدوسملا

 رم :فاخن نيكسملا معبصا هيجؤمب يرحي ا نوناقال ناو دادبتسالا

 د مو ةب ءادبب - الجر هنظ ءيش ريغ ىأر اذا وف ةلركدلا

 اهفذح هناع 2 ناك اذا هو تارايع ضع ا 7 نقرعلا 5 ٠

 فناج ىلع رمحا ريح ةليطتسم ةمالع عضي 1 رزخا صب صيحيف مقيف 5 1١

 ىتف اذكهو .اهرما هيلع لكشا يتلا ةرابعلا .كلت نمت“ ىتلا روطسلا

 ءادوس. طوطخ تاذ تراص دق ن 1 ةديرجلا ةدوسم ةملاطم ند .قا

 مدقل 85 . اهليذ يف نك ىصحتال ءارمح تامالعو

 نمحرلا دبع

 75 ةيسو + قمقوا عضإو يح وتكملا ىلا مدقل نا بخ يا

 دئارجلا .باعصا.ىلع قيبضت مظعا قيضي .نا .روكذملا يدنفا نمح ا دبع
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 ثوح اهأرقي نا دعب الا ةدوسملا ىلع هعبقوت عضي ال يجبوتكلا نال
 ثاعاس ٠١ ةدوسملا ةأرق هي يضقينا يدنفا ثوح دارا ولف يدنفا
 نمافلبم ةدب رج لك هيطعت نا دئارجلا باعضا ررق كلذلو منام نم سيلف

 كلذ هل مفدت دئارجلا ضعبو ٠ مثدئارج ةءارق يف لجعيل هل ءاضرتسا لاملا

 دئارج نع رابخا ضعب ةجرتب هفاكت اهنا يا ةمئاصملا راتس تحت للملا

 لاملا هل مفدت ع يناعلا ليصحت مدعو ةمجرتلا كاك مم ةيكرتلا ةناتسالا

 ةوسر ةفصا سلو ةمج ةرجأ هناك

 عوضو أ | ىلا ةوع
 ءدخا « مالقل » ةدوسملا ليذ يف يدنفا ٠ توح بتكي نا دعبو

 ىلا رظنب ناب نايحالا رثكا ىنتكي يزلا يجبوتكلا ة | ةفرع ىلا ةرادالا مداخ

 تاع ىلا هاك طوال قري وفا ةييرملا ةغللا' عقرعي ل نآك الو ذولا
 : اهنع ماهفتسالا وا اهتمجرتت بلط ىلا هجن, تلك الق هكاراعلا م

 اردلل قح ال يمايس مالكو ةببر لحم انه نكي مل ول هسفن يف لوقي

 ةحار وار ردلا بعت ةمهيال ناك الو يدنفا توح اهيف بات راا هلامتساب

 اذكهو ءارمح ةراشا اهيلع ةرابع لك لع هب برضيو همأق خا ءارقلا

 ةراشا ةمالملا كات حبصت ماهفتسالا يدنفا توح داره ن 1 00-26

 ١ !ةدوساا نع قدوس نورك كلذ. لك نا :دهوالاللا قدم

 نيتدوسملا نم ةدحاولا ةخسنلا ليذ يف تكيف ةسمخ انايحاو ةدمعا

 ردغل نورك

 هللا دبع
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  ةديرجلا عبط نكمال اهنودب يتلا ةرادالل .ةزاجالا ةلك يهو

 عقوب نا دعب اهئاف نالا تهثنا دق ةدوسملا ةلحر نا يراقلا نظي الو

 ةدوسملا يف ىفذح ام لك ف ذيل يدنفا توح ىلا داعت ىجيوتكملا اهبلع

 لصتف ٠ يمي وئكملا دنع ةيئاثلا قبن و ةرادالا ىلا ةدحاولا دامت و امامي ةنانلا

 ىلا ةرادالا رطضتف نيكسملا ةدب رجلا ررحم ىلا اهيف يذلا فذحلاب ةخسنلا

 تاللاقم هلم ن وعضإو ىحب وتكملا هفذح ام وإمعلا ندع و فو رخلا لح

 تالاذااو .تاارادلا يفارإ ضب رعكلا ىلا هنن يبل راس ريو فرألا
 اذكهو كلوا يرجاه ي ا تاللامملا نا ررغملا اهدا ز يتلا

 اهنم :ردصي ددع لوا لسريو ةديرجلا عيطتف صالخلاب هللا تت نا ىلا

 ىتلا ةيئاثلا ةدوسملا ةخسن ىلع هلباقيف يح ,وتككملا ىلا _صوصخم مم

 لسرت م هفذح ءىش لك تفذح دق ةرادالا ت :اك اذا ىربل ةدنع اهظفح

 ثحن هدي طخ زايتمالا بحاص |خفا اهلد يفو 37 رجلا نرم خادعا*

 ىلا لسرتو كانه ظنت يجبوتككملا ف ىلا لسور هع عربا هعيقوت

 ةبقارع ترا بيرغلاو * فراعملا نمجنا ءاضعا اهبقارن ثيح ةئاتسالا

 دئارجلا يف قوبل نع هاضري الام لك هعنمو فينعلا ةليغفو سوتكما

 هيلا دق نكي / رابع ةديرجلا عبط ذم ع از اذا لب ليظعتلا 0 اممحي ال

 ترما اهنع ضرت مل ةلاقم ةناتسالا تار ولوا ةديرجلا ليطعتب رما البق اهلا

 0 ظ اضِا ابليطعت



 يك 6

 اوقأام قدض ىلع يف ئاهرب

 ءارق تا 5 نا ديراو يجبوتكملا بئارغ رشنب ؛ نايا 00

 ترضح يننال» . لوا ةبقارملا نع اًهوقا ةلك لك يف 58 يننا يباتك

 اناف ةبقارملا كلت لّمحا يسفنب تنك ينال (ناث٠اهتأشن لوا نم ةبقارملا

 ظ يمالك ةعص لع ديشتسا نلاث ١ ي ريغ نم هتعع“ ام ال يناذب هتف رع أم يورا

 ةثداح ركذا ال نا برجا ينناف يرابخا اهب ززعا يتلا ةمظاقلا نيهاربلاب

 صاختشالا ءامساو ةقدام كن اطل ترح يتلا دا رجلا ءامسا اهيفو الا

 وا :ىط# يننا لوقي نا ردقب نم مثءامسا هر اس .يف لحو نأذ ةققحلا

 17 اثو ريشملا ةدب ر> يف هضارثعا رم ءذَل دعتسسم اناف ةقيفا ريغ يو ها

 ةيرحلا ءلم هلف هضارتعا رشنا ملو ضرآمعم ىلع ضرتعا اذاف اذه يلوقل

 يناوخا ضعإ جرخ# تقو قف ابيض اهاوبف ل هلي روع ذا ورق لا

 يملاوقا نودي وب مهف كاذ ذاو م ا وو دئارج .وررع نيذلا

 باتكلا اذه ليذ يف رشنأس (سماخ ٠ اهديات مهعسو يف سيل نالا مهنال
 تادوسم نه ةدوسم لصا نع رنوصتلايا فاركو كني لاب ةذوخأم ةروص

 الف اهبف يذلا فذحلاعم يجبوتكلا دنع نم اهعوجرتقويف ثوربي دئارج

 ظ يعالك ةغص يف برال لاح قبب

 ةسورحلا كلاملا ةطراخ - ١ ظ

 تعمر ناكر يمالا نيلسرملا تارضمي ةصاخلا ةيناكريمالا ةعبطملا نا
 (ركذلا بيطلا ) يجبوتكملا اهرما غلبف سرادملا يف ملا ةبلط سيردتل ةطراخ
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 ةيثالا ةرواحلا ب تردو دكاو يدنفا دعسا ةعبطملا ريدم ىعدلساو

 كلذ متلمف اذالف ةفلئذع ناولا تاذ ةطراخلا هذه ب يجي وتكم

 ظ دحا نول تاذ اهولعجت مو
 تاطراخلا مسر ةدعاق ىضتقم كاذ انلمفف اما ب ةعبطملا ريدم

 الليبست ىرخألا ةكلمملا نول نع فللخي نول تاذ ةكلمم لك انلعجو
 .ىرخالا دالبلا نم ةدحاولا دالبلا زيت نم اونكممبل ةذمالتل

 ضيبأ و ىا يالا ةكللملا متر اذا كاب ام - ب نيفوتكم

 ربحا نؤلب رصمو

 نادلبلا ديدت دنع دودحلا زي: ةبلطلا ىلع لبسيل كلذ  ريدملا

 ةجراخ رصم نوربتمت متاك متم ةنابخ يه لب - يجبوتكلا
 الا ةمبتلا كلت ريدملا ركناف ٠ ةلتئسم ةكلم امناو ةيناثملا ةكلمملا نع

 رطضاف اهعيمج تاطراخلا طبضب رماو هفيدصل ىأ ىجيوتكملا نا

 ل ناك م نك تاعجر و ةيناث ةرم ةطراخلا عبط ىلا ةيناكريمالا ةعمطملا

 دحاو نوأب نالا ىتح اهدوجو لوا نه

 راول و.سملا ولتهرح ب 3 ظ

 ريدم يواسنرفلا راول ويسوملا ةرضح 0 توربيب دئارج تركذ

 بقلب ريدملا اوبقلب ترا يجيوتكملا ر 0 توربب يف ىناهعلا كنبلا

 كلذ نم 6 أم يردا الو « وأتم رح »

 اشأب يلع دم ةداعس ب ع

 وعم قيقش اشاب يلع ل سربلا مسا تورب دئارج تدروا 3

 ظ ( يبجيوتكملا بئارغ-4)



 *ي 0

 اذكه همتكت نا يم رجا يبف رصم يويدخ مظعالا ريمالا

 نا الئاق يرصملا داحتالا كلذ ىور دقو « اشاب يلع دم ولئتدامس ةرضح »

 نكلو. اهمامع قيلتال ةلزنم ةيويدخلا ةرسالا ءاضعا لزنت توربب دئارج

 يهانلا رغالا وه ينجيوتكلاو تو دئارجلا نذ يا

 2 تنرالسرا كب , قط مم 3

 نالسرا ىنطصم ربمالا ةداعس ترز يئننا ريشملا نه ١" ددع ىف تلق

 : ةناتسالا ىلا تلصو ال : يل لاقف ةناتسالا نم عجر ا فوشلا ءاضق ماَقُماَق

 ةباتك ىلع ينوربجا لب « نالسرا ىنطصم ربمالا» يق رايز ةركذت ىلع تكا

 ةرامالا بقل لع مهضا رثعا امو تألق « نالسرا كب ؛ نطصم 2 اذكه. علا

 عم كنونم وملا ريماب ةصوصخم .ةرامالا نونظإ م وقع ةفازع سل وهنأ « لاق

 » ةنامملا ةنطلسلا يف هنم مدقا يدنع ةرامالا بقل نا

 « مالسلا ظفاح بات.ك » ىلع رجحلا - ©

 يدنفا ميسن بيدالا ةرضح فلا ايسور زصيق هل روفغلملا 1 /

 ضع هنم لسراو « مالسلا ظفاح » 06 ٍهبقانم ركذ يف ااتك لفون

 نال هباعصال هميلست مدعو هيلغ رجحلاب رمالا ردصف ثوريب ىلا مخسأ

 مظعالا ايسور رصيق يناثلا الوقن روطاربمالا ةلالج » .ةيت الا ةرابعلا هنف

 ال «ةلالجلا » سَقل نا كلذ ىلع مهضارثعاو « ةمظعملا ةروطاربمالا. ةلالجو

 ] ديا ديعناطلسال الا لمعتسا نإ ىحي

 يل وما يدنفا هديع ب 1 ظ

 مي وتككا مه ةقالع ال سيل ةناتسالايف ترج ةئثداح ناالا يل ترطخ



 كي
 نر“ 7 دع يف ترشن دقف٠هيورا ام ةعضض ىلع نهربت اهما ثيحن نم الا
 ىلا يلومحلا يدنفا هدبع ريهشلا برطملا ةرضح بهذا » يق أيام ريثملا

 لبقو ميخرلا هتوص ممسإ نا ناطلسلا بغر يويدخلا ومس ةيعب ةناتسالا
 هرغاو نيالا لاجر دحا هءاج ةيئاطلساا ةرضحلاب هفرشتل نيعملا تقولا

 تايبالا بتككو لمفف راودالا نم. هدشني نا ديري ام ةقرو ىلع تكي نا

 ملا يف اهلباقي ام وا ةيئ الا

 بيبص مد ليمتاو يدارع ينبع نع باف
 بيبحلا باغ ام دنع يدائوف ىنشي نم. "نع

 ظ رخالا رودلاو

 نكي نءو كاوه يف يراذع ٠ تما

 . ىوجن 0 رس كولا ف رادع عيلخ ظ

 أضيا بتكو

 006 يهابتتا لصا لوذعلا
 لوذملا يف ىهاج تنا لاا

 دلقو ةر ةروكذ ذملا راودالاا يدنفا هديع ىلا اوداعا ناطلس ١| رضح ايلف

 ٍناثلارودلا ن نيو © ىاطخ# اهولديتءاو « يدا رم » ةلظفل ل والا نم . وفدح

 اذكه تببلا ا « عيلخو غ0 تملخ »

 05 نمو كاوش يف يراذع 0

 . ىوجن هارس ىوحلا يف راذع نودب ]
 لوالا تبيلا ردص يف ةدراولا (لوذع) ةلك ثلاثلا نم اوفذحو



 ريشت يدار+ نال ٠ تيقرلا ةماكب اهولدبتساو يناثلا تدبلا ةيفاق فو

 ملخ ندع ىلا .يتمارشلا 6-3 تعلخو ٠ دارع ناطلسلا مدا ىلا

 ”لزعي لزع نم ةقتشم اهنا اومهف مهناف لوذعلا اماو كوملاا

 فااقو اهلا كورات راوووألا ةريقعب ل وضو تورس هلا رص رك
 (يويدخلا ومس ىلا همدق هترضح ناو رمورك دروالا ةريضح بين هنا)

 ون ىلا همدق هلناو دروالا 5 زرضح بيسأل هنأ موق ىحبوتكملا فذخ

 ظ ظ ريمالا

 هازل ليثو زيلكتالا لالتحا - ١/

 لرالسرا كل. .عس ريمالا ناوعش توربب ياو عا ىكر ةعاس ف

 همام ناو ةبرعلا ةغللا لهي يذلا ىدي وتكمل عم ىوصلا ةيقا رأ

 دقو هتفرع ىلا ريمالا ىجيوتخملا ىعاذتسا موي تاذ ىف ه ريصق هدأ

 يا ريمالا أها لهجا بيل هل لاقف ةيليع ْق ةسارملاو بضغلا رأ تدقلا

 . حمست اذالف كيلا اهرما دهع نيأو دئارجلا نع ةلودلا نم لوئسملا لازاال ظ

 دقف مويلا هترشن يذلا ام » ريمالا ىلاق «ةلودلا حلاوص سم٠ ررحت نا اهل
 ذخاو ابضغ ىجبوتدكملا دادزاف « مولا بجوي ام قبا ملو اهتدوسه تارق

 لين) ةرايملا هذه رظنا ريمالل لاقو ةيكيلوثاكلا ريشبلا ةديرج نه ةفعسل

 ( لي) لرم ررعملا دصق ناف يرممملا ةديرجلا بل اك( "ةلاسر يف (دار )0

 دوجو عم ىلِدلاو ريم ن هه ةياغلا ىف 1 كاردا امو رصم يف لاا رم

 ( هعبصاب « دارع » ىلا راشاو ) ١ ةلغنالا هذه أماو «يرصملا رطقلا ىف زياكتالا



 لل روم #7

 ةياغ ديرب رجلا نا :كش الو٠ ىلق فض ري دا ىمبب امظفل ىلع ىوقا الف

 نلحرلا ءوعل :ترا ريمالا لواكخ 5 دارمو ليدلا ناب حإ ند هة4م> ةيسأس ]

 ظ مجار ةاهرساب ةلاقلا فذح هنكلو دصقلا كا ردا يا ( دارملا لين) ىنمم

 يجبوتكملا نغا رذتم» ةلاقملا عاجراب رما يذلا يلاولا ةرضح ريشبلا ريدم

 دالملا ةغل هلهحب

 يممبارطلا ع دمت روطاربمالا ©
 هللا دبع ولتداعس ةريغح نم ةيماس ةداراب ديدجلا روطاربمالا اذهنيعت

 نه "1 ددع نعالقن نايبلا كللاو توربب ةيالو يجب ودكم بيج يدنفا

 حابصملا ةديرج نا ريخالا ديربلا ميش رو نه ىلا عك © ريكلا

 يق الا نالعالا ترش

 د6 كأم رأ در 8ع -.و ضوا 4 ن فل فلو تدب ىلإ 2 سما ضرالا ةعادق نأ 00

 5و ةرباخت نيبغارلا ىلتو ةرجالا ةدع» يندبارطلا يلع ٠

 طاشتسا 5 الا ارق اف يجبوةكملا ىلا ةديرجلا ةدوسم تاسراو

 ةيقارملا لكو نالسرا 53 ريمالا هل اننا ( كله ) ةظفل فذحو الفخ

 ربءالا لواح اثيعو ( ةناهاشلا تاذلا الا كلم ال) لاق كلذ سبس نع

 ةقيرط تدجو دق لاق البوط ركفلا دأنز 4 نا دعبو هطلغ هعانقا

 لغف اذكغو واع وما ١ ةلظلا ( كام ) ةلظنل ل دبتسا نا كلذو قفوا

 اذكه نالعالا راص دقو حامصملا ةرادا ىلا ةدوسملا تديعاو

 ةرحالا ةدع» ىسابارطلا يلع دم روطاربءالا راد نا...
 ٠. 8 ش

 كوصف ةدونمملا ىلع هعلطاو توري يلاو ىلا حابصملا ريدم عرساف



 ىحب لك لهد ةىض ةيهاذلا ِه راكفا تانب ىلع ر ره ا ىكبام ردق 1 ريثك

 | 0 1 | 3 هاهج ىلع هفنعو

 > 1 ين اطلس يدنفا دمحم ١ 0 ظ

 ةراب.ز) رغثلا لياز يناطلس يدنفا دمحا نا توريب دئازج تيتكا

 ءايلاو نونلا بقارملا فذ ةناتسالا يف ميقملا يناطلس يدنفا دم هقيقش

 فتروكي ال ناطلسلا نال ( اظلس يدنفا دمت ) مسالا قب اذكهو يناطلس نم

 يمو زخم هلدبتساو هرساب يناظلس بقل فذح يي رخل ةثداحيف وءديمجا ديمأ الا

 كب زمار كلذ لثم لمف دقو ٠ يعورخلا بتل اهلا يناطلس ةلئاع نال
 يناطلس ةلئاع دارفا دحا مساب ةيعرش ةبج هيلغ تضرع ال توريب يضاق

 ةيعرشلا توربب ةكحم قاروا نيب هلا كلت لاز” الو ءايلاو نونلا فذُخ

 .قوملا ىلع دادحلا 0 ١١ ١

 أم هل اهتمدق يتلا ةدوسما يف سيل هنا موي تاذ يجبوتكملا دعو

 رعاشلا لوقل اعابتا ايش فذي نا لا يبا نكلاو هفذح قلي

 ظ مفنيو رضي امك يذلا داري مناف" رضف عفنت ال تك اذا

 دوسا طخ ةلاقملا ىلعو يلاهالا دحا توم تركذ ةديارجلا ف 7 :

 ههحو هللا هاوش ةديرلا ةجو و دوسالا طخلا كلذ نا امعاز هفزوك

 بدالا هجو هلهحب هاوشإ لازي ديل اك

 منركتي)-1:5
 نم . ةيقرب ةلاسر انت ءاج ةلملق ماياب ايموي لاخلا ناسأ ردص نا دعب

 نويل يف ةنروهمج سيئر ونراك ويسوملا لتقم ءىلت يزيراب قيدص



 يا

 فذح يجبوتسكملا نا الا فارغلتلا ترشنف يتشلا وي رازاك رحئخ نم

 ةمخر ىلا .لقنثا ) انلوقب هتوم ركذ ىلغ رصتقن ترا انرماو هلتق ريخ
 ديم 6 فييخإ هنال كارتالا فيخني كولملا لتق ر 5ذ نال ( هبر

 اهركم كلذ لف نا ىلا

 ب ١ وهما ةاعد ةيح هوملا ب 6 ١

 ا هلا ندوب عراوشلا يف هدب رجلا عيبأ ناللغلا ٠ تاسراو

 عايشبا ىلع لابقالا ىلا سانلل أبنا ) أاسلرف ة 53 ا سيئر توم ) اوداني

 ينةاج مث ةداعلاك عببلا باسح مدقلا دالوالا رضحي ل ءاسملا يفو ةدب رجلا

 بيلا هل أسا 3 ويلا ريدم ىلا تاورهف نوسل ف امي 57 ربخ

 تومي نوداني م لب تلق ةيروهجلاب ةنبدملا عراوش يف نوداتي مهنا لاق
 اهلا متسا عونم ةظفللا هذه نا يردت الأ لاق اسأرف ةيروبمج سئر

 .مهحارس قلطا اذكهو اهركذ ىلا دوعا النا هتدعوف انه

 .مومبلا ةرضحل نان - >
 اذكهمهتانالعا سانلا رشني نا ةداعلا ترج لوقا ةيروبملا رك ذ ىلعو

 ظ ثا ةسردم اناشنا دق اننا روبملا ةرضمل نلعن

 ناو تانالعالا نم دعب 'امف روبملا ةظفل فذحت نا ىبوتكملا رماف

 - شدت ( ةيروهمج) ةلك نرال ( مومعلا ةرضحلا نلمن) انلوقب لدبتست
 ىلع ةيدوهمج ةظفل توريب دئارج ىف دجت ال كناف اذ كهو ناهذالا

 في
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 ظ سادقم ىيلصلا له ب - ١

 بيلصلا ديغ مويلا قفاو دق نا ةئكيلوثاكلا ريشلا ةديرج ترشن

 (سدنلا ) ةظفل ىجب وتكملا فذمش ةيئارصنتلا فا وطلا دنع سدقملا

 نكل ةظفالا فذح ىلا رطضاوهضارتعا مفني إف ضرتعا ريشبلا ريدم ناالا

  ريفس ةطساوب ةناتسالا ىلا ايسر ماوكش اوعفر لنا ءابالا ثيلام

 دئافا فرخ د جيوتكل ا لزع لاقي ام ىلع ةجيّتنلا :تناكف اسنرف

 ةرم لوال
 هولا 55 ا 1 ا

 بحاص وهو ءاهحولا دحأ نما راعي توري دئارج توكل

 ةرضح ) تأأق ) يدنفا نالف ولت زرع ) لوقت نا نم الدب ةناثلا ةبنارلا

 نا الئاق كالذ ىبوتكملا فذ ( يدنفا نالف ةزعلاو ةهاحولا بحاص

 0 ظ ىلا
 ىبتلا هاش توه ل17

 كتفف لا اش وفا لع ممدحا مث 1857 ةنس نم ويام رهش يف

 ريخ ملاعلا دنارح عج تروشاو ماجحمالا لاق اب تيهذف هتباصا ةصاصرب هب

 يق أي ام ربخلا ترشن اهناف توريب دئارج "الا عيظنلا لتقملا اذه
 هل روفغملا موحرملا ضني يسر يقرب ءابن سما رصع لبق درو) |
 977 0 لودلا 5 تسكتف مظعملا ناريا هاش ناخ نيدلا رص

 - لاخلا تادعلا اذهىلع موقلا

 فتودعتسي سراف دالن يف اوناك مهلا قباس ددع يف انركذ دقو)



 ف

 نم سداسلا يف نيسألا ةنسا هسواج ديب لافتحالل ًايظع !ًدادعتسا
 لولح لق دادعتس ,الا كلذ طسو يف :غ مولحلا ردقلا هآفاوف روشلا اذه

 .هأوثم ةنحلا لعجو هلل همهحر ٠ ةنلث وا نومود ديعلا

ُ 

 كوام سيلو كولام - 1/8

 نظاو كباعي ةنيدم 2 ةريقلا كول. ةلئاع دارفا دحأ توريب مدق

 دق ثأ كن 6 ف |يلارتس وا يف دق ىضن نأ دعب يدنفا فسوي 65 نا

 يجيوتكلأ نم ناك اف ءاوأم يدنا فهسرو هجولا ة هروح تورد ىلارضح

 2 نا 72 تاق ٠ يدنفأ فسوي مسالا حسبصاف بهل ف لح نا يلا

 لجرلا نا تلق كعب يف نونوكي ال كولملا نا لاق فسوب فلا ةيام اي روس
0 2 

 لاق ماللا ىلع ةدشلا عضا اناوماللا ديدشتب وأ مسا نكلو اككم سيل

 ه..حولا كح ١ اذكه مسالا رش ل سال ين رادضاف عبطلا يف ل4 امنا

 5 1 اه َ] كاذ ذاو ( كولام يداك فسوب |

 ظ حيوتكلاو نومألا ه١

 تورد يجبوتاك* 59 داق بع دبع يف ةدّوسملا لسرا 3

 فذح دقو ةعبارلا ةعاسلا يلا اهدعبف ربظلا دعب ةدحاولا ةعانلا قباسلا
 تادبتسا يتنا موي تاذ ثدحن ٠ فيطللا هقوذل ةقفاوم اهدي مل ةدمعا ” اهنم

 دادبتسالا اذه لثا ادادعتسا اهتددعا دق تنك تالاقب ةفوذحلا تالا
 ىلا تلقنف تلقنتف رفاسي نأ كشو ىلع ديربلاو جوع ةىهس# ءالمأ نا يلع يبن

 مالعا ) باتك ن م اهفورحب اتذخا توا ةفلخلا قداوت :٠ م ةصق هدب رجلا

 كحول رمش نم ةنمأ اهلا ينم ف ( ساب | ينب عم ةكماربال ىرج ايف سانلا

 ( يجبوتكلا لا بئارغ 6 )
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 هذه لاق اذال تلق نومأمل ةصق فذحن ىسفنب ةرأا هذه هيا ةدّوسملا

 عاممالا ىلع اهركد ةداعا ديرئالو ماوعالا اهيلع تيرم ةفالخ ثيداحا
 .فذحلا 1 مولا ةديرجلا رادصا لع ليختسيا ذا هللا 0 ينمحرا تلق

 ”لارف بيف علم اصا نا دعب ةصقلا ثاثاب محو ٠ 8 كلغ قفشَأ لاق

 لجرلاب ينارعالاو ك م هفيللاو ٠ مك اللاب نينمأوملا ريما ةلك 0

 00 ماكملا دحاب » هلديتساو ةلاقملا لك, ده نوم مل منا فاحو

 ٌْ ظ ٠ هلاقملا 2

 ىنعم نودب مالك ال

 5 ف

 (ةرضاحلا لاوحالا )ناونع تحت ةيسا.سةلاق» تبتكف 0 غلبمو همخف ةجرد

 ا ايف تلق ةدب رجلا ردص يف

 هيلا + نونلعي ءارزولاو كولملا ماقو ةبطاق ضرالا سلا دق“

 كانه قلاو اكريما ىلا سور رصِيق 7 2 روطربمالا ولتعشح يهذف

 - سيئر كرامسب رتسملا اهاقلا ىتلا ةبطخلا نع ةيلغلا تحل ىف فللختال ةبطخ

 رمان رقع عم ناكل قف م هنا اهيف لاق يليش يف ارتلكآ ةرازو

 ةيروطاربمأ 3 ىلع لب زارإلا روطاربما فلدور قود.شرالاو اسنرف ةكلم ينيجر١

 :قيطلبلا رحب تحت يديدح طخ دم ىلع قافتالاو ايناملا ةيروهمج ىلا ارسيوس
 يسايسلا ملاعلاف اذكهو ٠ سافوقلاو ايقيرفا نيب ةراجتلا لئهست ىلع دعاسي

 يجبوتكلا قداصف ةفلابملاو طالا نم كانه ام رح ! ىلا «ةمأت ,ةحار يف مويلا

 لاخلا ناسل يف تعبظو «ردشل روك » ةلك عم ميركلا وعتاب .اهليذو اهيلع
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 ءاروقللا توباها رق ودلك كدي 5 نئاقلا قوت ةتيرتشتلاو

 ًاقلطم اسنرف نم جرخت ملو اسنرف ةيرورمج سيئر ناكو نراك نا مولعمو
 دالب هئيعب ري لو ارتلكلأ ةرازوب "هل ةقالع الو ايناملا يف ناك كرامسب سنربلاو

 أاسنرف نم ةاغلم ةييرطاربمالاو اهدالب نم ةيفنم ينيجوا ةروطاربمالاو يليش

 هي روهمج تراص لب زاربلاو | را تام دق ناك فلدور قوديشرالازا 1

 ردق ايقيرفا نع دعبي قس ريو ةيروطاربما اذاملاو ة دي روهمج رد

 اهرشلب 2 كلذ عمد * يب ىجوتكلا ة ةرضح سار :نع لقعلا دعبي أم

 روهجا ١# ظ
 لب (زوهج) ةلك كدي نأ 'ه .زوبعال توريي يف ةديرجلا ررحنا *
 ةرضأ- ناعن ) ةداع لاقي تانالعالا 0 نا

 لادتشا ن م افوخ كلذو ( موقلا) الحم عضيو سجيوتككملا اهفذحيف (روهلا
 > > ايلا ليملاو ةيروهمجلا, ءارقلا راكفا

 1 فغالا ١ نريطاللا ايا _ مس

 يف هيطالغ لها ىلا لوسرلا سأوب ةلاشر نم كلاثلا حاحجسالا يف درو
 رعد با قر نم ءايبغالا نويطالغلا اهي ١١ يتأي ام .لوالا ددعلا ٠

 000 « :ايبغا متنا اذكهأ قمل
 سسقلا دحال ةظعوم ترش تناتسثوربلا ةينيد ةديرج نا ثدحو

 ييوتكملا اهارق اف ٠ ةيطالغ لهال لوسرلا سلوب لوق اهعوضوم لعج
 يذلا رفاكلا نئاخلا بهالا ليلقلا سلوب وه نرم لاقو اظيغ طاشتسا
 2 « ةناتسالا مآسقأ ن + مسق وهو ” ةطلغ لها ا را



 يمن ل

 اا لا ميو
 .. كلت ةرهاقلا يفنارطم كبف سوي ولتداعس موحرملا ةجوزةموحرملا تيذوتاملا

 ةعحافلا فصو يف ةرهاقلا نم ةلاسر لاخلا ناسا ةديرج ترشن ةنزحلا ةتبملا

 1 نيقيلا يدع بتاكلا 500

 .رالا> نم سانلا نيب سيلف دقاف نمو د |

 ريعارا ند دال 34 نأ "فب 00 ظ
 21 اهلدبتساو لوالا تيا ةيفاق نم دلاخ ةلك يجنوتكا كرف

 - مهن تلق (دلاخ ) توريي يلاو مسا٠ لاق كلذ تلعف اذامل ل تلقف ( دئاط)
 رمالا تلق ٠ ةيزعتلاو نز ١- ليبس يف يلاولا مسا دار .ا زوجيال لاق ٠ اذامو

 لاقت الما هامور قلق كان# لاق ( دئاط ) ىنعم وه ام نكلو متداعسل

 عضاوملا كلت لاثما يف ةبوفللا تافاقتشالا ىلع هردفا ام هرد هللو ءوطلا نم

 ةثيبحلا ةإءلا هذه ىلع روك ذملا تبلا رشتنا اذكهو تجرخو تكنو

23 
 هدد رحلاردص يف ةلاقم 'تبتك اسنرف ةبروهمج سيئر قارا ويسسلا ل

 اهباصم ىلع ةيواسنرفلا ةمالا ةيزمت تنعم توريب في اهزرحا تنك يتلا
 ينانلا تييلا يف لاق ريبشأا "سرخألا رعاشلل نيتي |عحتتااو

 ارنخ ةلهالاب انياع 0 اهدوروب لزت مل يللا دو

 مدي طخي ايس رح ) فذحو يجيوتكما قورع يف مدلا دمت

 توم فصو ين رجانلاو لئقلا ركذ دربال ناقلكلا ني يصتو# ارزكم «ةلك
 ظ هلتق وا لجرلا



 ا

 نيش اساله

 زئاقا ترسخ يضرتكلا | 2 دقو موي تاذ ةوسملا يلا تداد
 يحول يارس اعرف 6 ف ةدب را فصن يا ادومع ١

 يذاع اتي لو 00 لك يالوم منم اذا تلقف 9

 يلا رضحت 8 تدرا نكلو همام عج ل عنما ال ا لآ“ هَ

 عنمأ كنم تبضغ ىتم لاق يئاددتسأ مالفلا رمات ل اذا تلف كنت

 لهو تاق 4 لجاو ةلاسر نسحا شو يللا ينات ىت- ةدي ربل كفل“

 نراطسال نئا> كنال لاق اذا تلق مل لاق نالا ط ل تل

 كلت دعب نوس'ا يف يجزب رمأب نا كو يدسج ٌرعْدقاف ةمالاو ةلودلاو

 ةعظفلا ةمعتلإ

- 

 رت ظ
 نارطملا عجر أ سمالاب هنا لآق يداعبوم كل ررظ يذلا ام 0 تلق

 فصو يف ةدير كا نود رغدان هوز عن ينوراملا كيومجلا س

 يرون ناهع رفاسال دلو همأءا تيقلار ىتلا بطخلاو همودقب هي

 نم (رفت ) هعادول بهذ هنا تلقو ليصاغتلارستنب 0 مظعملا ريشملا اشاب
 بهذي ل هنا تلق كنا لاق ةنايخلا نياو تلق ةنايخ كلذ ديالا ٠ دنملا

 الرباب كلف ؟ انا نم نينغ ددف دقاذزا نفك ل ميحصلاو رذن الا هعم

 ةعاهلل 1 طَقف 3 لجرلا ديفتال.ةيبرعلا ةغللا يف رفنلاف كياع ضفخ

 تكلل تيتك" اذان ىو سوماقلا لما ال انا لاق

0000 



 نا

 ةقيقرلا يجيوتكملا فطاوع ١

 يدم ىلا تفرق اريشكو مرك ةلئاع دارفا دحا امش رفكك يف يفوت

 مام ذي ركدا ناو ائسح انييات نأسللا تاحتص ىلع ُهَنبَّوا نا ةديرحلا |

 لعل : رثوم تارابع ضعب مهنع ءايتكا ناو هدالواو هتلمرا ةلاح نيبأتلا

 تايثقا# ٠ مهتدعاسمل ةيدي ,ىملا ةيعمحلا رو هدص يف ةقفش ثلا فطاوع 0 كلذ

 فذح ركذملا نيبأتلا ءارق الف يسفنب يجيوتكلا لآ ةدرفلا تدخر

 رثّوي اذه كمالك نا باجا تسلا نع هنلاسالو ةرثوملا ةنزحلا تارابعلا

 كتدير ,> ءارق 00 دا م نسل :تفأو يراقلا 9 اريخكا

 هرمال عوضخلا نم 5 ر أ لذ ّرصاو ظ

 0 .هداصرفلا ةديصق
 بانج ىلع تحرتقأف ةلمج ناعم تاذ ةيواسنرف ةدصق يب تلصتا

 ف ناييلا ذاثسا يناتسإا يدنقا هللا دبع ريبشلا رعاشلاو يوغللا لضافلا
 لاملا ناسل ىف اهترششت اظن متلو باجاف ارعش اهبرعي نا ةمكملا ةسردم
 بئارغلا نمو ببس يال يردا الو اهرشن عنم هللا ”هنعل يحيوتككا نا آلا

 درو دق 00 ناسلب اذا دع قزنل يف تاو توربب ترم ام لعل يتنا

 دا هو ٠ اهرشنب يجيوتكلا محس دقو هديصقلا هيفو موي تاذ ىلا

 نا ىلا باتكلا ىلع قييضتلاو طقذ لوقعلا لتق دي ري لجرلا نا يراقلا اهيا

 كردي كلو ٠ نيتنس دعب كلذب حس مث اهرشن عنم فيكف الاو ورشي
 يراقلا ىعم كرثشيل اهيلا راشملا تامالا رشنا لجرلا كاردا ةجرد يراقلا

 ١ بارغتسالاو ةشهدلا يف



 ل

 داصرفلا

 ىاشلا توتلاوا

 عا ماو .هنقأ 13.87 فضال ةلداط ورب نقلا ةيررأ هذيل روم
 ليعاذا ىتح اهءاتجأ عنمي رافن اميتلئاع نيب نكل ني رواجتم اناكو ةبست اهعما ةنبا
 اهدا هكر ةرخ 'ينامأا ةراقذ لا ا اطياب ناورك نيرا للا انطق هوس

 ةتوتلا لظ ىلا ةبست تجرفت ا.بهتاجاحي يللاي ةنيدملا ىلا ماريب فرصناو. ضايبلا عصان
 ءاحو ةَراَعْلا ا تب ريةايتعا نير عيست اهب اذار ةرجتا١ لصا ىلع اهادر تقلا دقو حاترت

 . ىارو ماريب ءاغ ٠ فرصناو هبلاخت ىلعو هم يف قاب .مدب هج ضو بوثلا قزف دسالا
 ش رنا ثلا ةسيرف تناك ةبيبلا نأ يسحخل ب بونثلا

 هبناحي ترهتلاو هتبدنف لاملا كات ىلع اهببح تارف تجرخ ةبسنا عور ادهالو
 رملا نول دوساف ةرجشلا لوصا ىلا ىرس نيقشاعلا مد نا ةيسنرفلا ةديصقلا يفو
 امييلع اًدادح

 يدنا هللا دبع دججملا رعاشلاو ققدملا يوغللا بانج لش ةيشرفالا نع ةمحرتم

 ناك ذا ريثملا روحت حارثقال ةداجا ةينوراملا ةكحلا دل نانا ناهس نامل
 توريب يف لاخلا ناسل ريرحن ٍِق

 انكم ادقع ءىرعا بح ىلع انمي تدقع ةنايص رتاذو

 ارذللا ركلااز ”فاسألا اذا: . :لاسلا راش دعا

 انورعلا رتسيمت دق فيي هلا ترظن اناط نكلو
 انيصح ادع ىللا نود ىار تركلوب اقوانزا ةهقايو

 م انما فين ل "يدق 0 امهيوبأ ىفف

 ارح رارسالا انئاكحتب ملو ايابرلا ةفوخ اروازتب ملف
 انيقيلا تفلالا يخي لثرا ىلا عوز ادة وك كلو

 انيخسلا ةعمدلا ”لمحي ابيلا ري رظان نم ادئار لسراف
 انيمسايلا يجايدلا كي هيرت امرجن اهتنجو قوف .ماطاف

 0كم اهيضو "اذ 34 داءوف ىلا لنيديلاب اواو

 : انبملا ابتنأب هملعت انيتأقم را افنفا تذارف



 نم ٌِت ره و9 ةانق يك

 ليش | 92 هلأ هين

 ادا امني 0 هلو

 لوح اني

 ”لك اعف ثيقرخب: 3
 ١ 00 4 واعت

 اذل

 اهاق>ؤ

 اهوبا ُ علا رح

 ايدل
 هيي ول

 تدمت هقالو

 ردرب يدب

4 
0 ْ 

 انركللا ملئاعث نم كارم
 ُّث

 انك مالا 7 راك او
ُُ 5 

 اماما هجاحز دري

 ادم 1

 انوي ترا ةيشن ”قرملا يلاعي

0 
 ل ا هع فلم

 أ. ا رمداع يد سلو

 5 ا هحردو

 تت و دل ا_ 0 ف ١ درو

 0 ارغئاضت :قونطلا#, :تفرت

 .يحاونلا ي د ل

 ينعباف كل ةليقع تودغ
 اهاطخ ع وذو تدعو

 ارا ي

 يباورلا ىلعا ىلا تلصو ذاو

 الل الط تاع 2و تماف

 ءداولا ةيماذ يرابت

 0 هم #آذ 2 ' ل

 ادلع تتذادذ هادر؛ تطانو

 رض
 ١ |  4سا 5

 تس دسف فباصحا7“ تبدردو
 م

 كدسمف

 فاين ا هكح-»ؤ

 ريدر هل بريرعلا ىلا قاعو

 وعدا

 انيبلا
 انه اذأ1 نيوفركلا ”نيحفب
 امنالا اتاق مولا 0
 ايون الي روك“ كر "فاروق

 ابنوكر ادبا اهنرز نودكحب
 انني يقرب هنا دل

 اميلااي يلعب تناو داو

 انورطاو ةلوبدلا فت”ابوجي
 نو اباذنتو اييدراتاتو

 انيرظانلا ”قورب اوت تار

 اها رم هأوح كد

 هتور دنع هيلا

 م اريك ١
 ماع

 انوحشلا تجحرفو تردتسا اهب

 1 : انوددلا ىأني ااهقوف ..ةرعش

 أخ

 1 1 حا
 رعلا ا لوف 5526 ايلع

 ص  تراص 9 هتماانع
 . ل ثا 5 1 0
 ايون 24 ب ره ازيقب

 تك أر هذذ < در

 اناا يلاقلا مدلاب ملاواد
03 

 انند تكيداولا 7 0
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 يغب ردحلا تاذ نع اخ

 اهلع [عادق أبموث لا

 مهظع ٠ ماه ا وذ زيف

 احح انا هنفكححب كفو

 نع .ترضق لوقب اهنبااو

 يفاتناي يحور كياع لااقو

 يلق تاق مالع ينشأ
 3 3 0 ا

 0 ري 0 3 0

 يد هع ينتبلام واف ظ
 ىراذعا تاتق نا ”*ركحنتا
 ودغي فوس .ةيرعلا ف كل رمف

 ارايؤلا يس :ةءورملا فرش اف
 دود يس ةلاسبلا قدص انو ١

 ترا ىلا رح ىف ِق نكلو

 يدنزب امد توما نا يناشف

 دق هردص 5 يف لرئاو

 هترصباف ةافلا هتك

 | اسهم 0 ”طونقلا و

 4 يم :

 1 نو رض وهو مسإل

 هيلة اق .تقلاف
 .ينكرتتا تاتو
 رادو غل ةنيمالا 58 ما

 ) يجبوتكملا بئارغ1)

 لظي

 ايفا وا ايه نرخ ةيافل
 انتقلا بصلا رعدت امد

  ةروكب الا هدعب ىننك
 انوتده هعمدم تراك هلع

 ”انومدقالا ترف 55

 أني زح يتف ويل نا كسا
 انيعل هب دودالا ىدل. نوكحت

 ظ انورقلاو ”رواسقلا مم كلم

 انلااغلا لعن صه ال | اذدو

 اندض لفن ىنتيفلا ض1

 انيبللا رصنلا .ىرشلا يف ةكاليي
 انه :نوكالا فرغ .كإتق
 انياب هتيرف ىلع رك
 اكوب 11 قرح نع كنان

 انيق“ ايذلاا هذ
 انوش اذدلا نه ىشا الف

 انهم اهدار لح نك
 اندعاطظلا ليس د 7 رص

 انونلا اهثروي داك ايلع
 ان رثمأا لءاح اهرخوت ظ

 ايدطلا هب ثيدملاب ”نلاعت

 انيفد اعلا اهباقب ناكف
 انيبلاو رظاونلا تلبقو

 انماقلا فيب 225  ..قوبا
 انيما قل اذ هيف كتيار

 ) مالسلا دورا ةرادا (
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 انير دق ةدوما ضرا هيو انرطف دق ةورملا دب يف

 "اندم لما ههيبخلا ل .اروهش يلق يف ربصلا تما

 انرخأ كنا كتوم ”ديعب ما يف ينارت لهف مامذلا كلا تيعز
 انيهر ىبلق تكيس سانلا هاري ساب كيدي لعءنب ىنملعت

 انيبغ. يدنع نكي يلا فاخا يلي نرف نونلا تنبالا
 انيد توملا بح تذخت لوقت هيدل ترحتنا نأ ثبلت مو
 انينغ انعرصمم ايئدلا"ترع اناوانه توما يذنءاهو

 ضد ع عا ع عع ع عع دنع
> 

 ةتوت مدلا أمهم ىوراف

 هزات تيتكاذ .تادخل

 39 جمال 6 3
0 5 1 0 

 فاني يذلا نعالا ىخر " ةيناؤملا 95 7 22000 ةزاتمم رك

 ' ناطلسلا نا تلقو ةيئروالا ةقيرطلا اهيف ”تركذ ةلاقم ين با كح وأو ايا
 ب افرح تعنص ةدي رجلا ةرادا ناو ا 2 نأ قحتسي ديجلا ديع

 درو اح زاتملا فرملاب ناطلسلا 0 ١ ثلا نا كررت ةيداعلا ورح نع زاتمع

 يسفنب ةدوسملا تاو يودح وذحب 0 دئارجلا ان ىلع تحرتقاو ةديرخلا يف

 ىوعدب ةروكذملا ةلاقملا فندحب ينرما اهأرق اف يجيوتكملا ىكر لانا ىلع ةرملا هذه

 يف < كغ اهلع يشأ اذا "كن ف .ماركألا 8 ٍلثم ىلا جاتحجيال ناطلسلا نا

 رضحاو اباحم اهاوس عضو تنا اهفذحا لاقو لءفي نإ ىبأف ةفوذحم رقاقم لك يف ةا ٌةداعلا .

 نمضنت ةلاقم فدحي نأ سنا هنأ كلد 2 لسلاو ٠ ابيلع يعيقوت عضال ةينأث ةقع

 ةنامسالا ٍِق ةكرتلا تداعس هدي رج 52 كب رهاط ولتزعب "تعم اف ناطلسلا هك

 لدفأ نا مقل د 5 لا 2 ا هيلا 6-0 هيلع سعال تصرعو

 نوناق ىلع يرجي الو دبكسم ”هنا ىلع كلدي اذهو

 انيعملا اهتمورا ىتست نكت

 لا حسم يي ىوللاب داصرالا_ نر



 د م

 ةكرب اهيف ةكرحلا #0
 فيلا وب ةيواسرإللا نيتغللا لاثمالا يف باتك شوفرح يدنفا فسوي عبط

 ًاعاز باتكلا نم لخملا فذي رماف « ةكرب اهي ف ةكرحلا :ريبشلا لثملا اهتلج يف درو
 ظ ةروثلا ديفت ةكرللا ةلفل ن

  دنحلا ةروطاربما ايروتكك "|
 ارئاكنا لية الدب ةروص توريب ف ناكريمالا نيلسرلل ةيعوبسالا ةرشللا توست

 ظ ابحت تبتكو
 هيلع ضرتعا املو ريخالا اهبتل ىذحخل ( دنملا ةروطاربماو ارتلكتا ةكلم اي زوتكف )

 ةرولق ربما ضيا ”ةكلا ذقن قركت نقلك دل اق لاك رماللا تنعي راه زوقك دا
 مرءاوال عضخي و دارا اهيا بسح روتكدلا نا الا نيلسملا نم دنملا يلاهاو دنحلا ىلع

 ةيودالا ىلع قييضتلا نفرإ
 اهم ) نالعا رشن زوجيال هنا يل لاقو موي تاذ ييوتكلا يناعدتسا

 ابروا نم ديدج ءاود نع نالعا لكر شن كل زوجيال نأ لاق اذالو "تلق ( توكس
 تناك امروا ضر نم ىشت اي ةيذاك تناك أمر ةب ودالا كالت نال لاق .اذالو تلق

 ةيك ضرعب نا ةديرجلا يف هنالعا رش لبق جالعلا بحاص ىلع بجي ةمومسم
 رضي ام اهيف دحي مل اذاو اهالي ةيالولا ةعص شتفم .كب نيدلا ماظن وأتزع ىلع اهنم

 ىرج انكم ٠ اهرشني رمآي

 دحللاو دوحنللا هل منوع

 بانل ع ل نييعوسيلا ءابالل ةيكيلوثاكلا ريشبلا ةديرج ترشن
 دوحسلا *هل حبلا ديسلا » ين أي اك قرا هوو حيبملا ديسلا مسا ايف دروو ابايلا

 7 58 الف « ل ديسلا » اذكه اهاقباو باقلالا يجيوتكلا فذهن « دجملاو
 ارس ىلا ريثبلا ريدم نام نوطنا بالا ةريغح لوره ريدلا ىلا لاخلا اذه .ىلع

 ا يناحلاص بالا لخدف لوالا مرءا ىلع رصاف ىجيوتكملا لع ضرتعاو ةموكمحلا
 ةدوسملا بالا ضرعف لاخلا ناسل يحاص رتل رع يدنا ليلخ هترضح هي ناكو يللاولا

 باقل الا رشنب مهسال اننا اذه باجاف هلو يجبوتكملا مدقتسا يذلا يللاولا ىلع
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 تا ةيام نا اذهأي لعا » هب حاصو بضغلا ةرظن هيلا يناطاص بالا رظن كاذ ذاو

 رمالا نأ يللاولا ىأر الف« هماركا ديرتال يذلا مسالا اذه لما نم ءانيق ونام نانا

 دجي ملف“ نينثالا نيب حاصا لاقو يدنفا نيلك رش لا تفنلا دا اذه ىلإ لقتا
 . امهنيب فالملا مسقن نا قفوالا نافا لاقف لخادتلا نم ادب يدننا سيكر

 نا يناحلاص بالا لاقو دوجسلا وا دهلاب ينتكن دجماو دوجسلا .'هل لوقت نا نم ًالدبف
 يفاحلاص بالا نأ هيلا ةعرانلا باتأالا همهتال هناحبس وبف انيلع تعبال حيبسملا ديلا

 تاير رولا دصاقلا ةيفحانب ع علطا نا دعب يف ا” ةلاقملا كنف رشنف فرصناو كالذ 9

 ! لصاقلاب لت ارمالا نا لع امهبقاعي نا عيطتسي ملو يجب تكلا نات اهيسيلودلا لو
 كرعاا هظيغ 7

 ديتسا رتسملا ةروص ب #4

7 00 3 
 ريهاشمم نمو: تالجلا ةلحم ررحم ديتسا رتسملا تفرع نددل يف تنكال

 ناسل. يف ةعباتنم دادعا يف ”تررشن توربب ىلا تعجر الف زياكتالا باتك

 .ارتلككأ ءاهن تجاه فيكو هنجعس ةكلما ترما فيكو هتايح هجرت لاحلا
: / 

 اهيفءركذ ىتلا ( دنالردروب ) ةامسملا ةديدجلا هتدي رج تركذو هنع نءفادو

 5 رفا "يللا رابخالا نم كلذ دلال قولا ع حاورا بطاخي هنا

 ”هفذك هدب اا از نيب ريشا دق لجل محم

 اويل رم ناكل جيلا اذه نا لاق ببسلا نع ةتلأس الو ىجيوتكلا

 الف ةينائملا ةلودلا دض-اهيف بتكو تيزاغ لام لابلا ةديرج ررحي ةنس

 كلذ. نم لصحي رض يا اوريو ءارقلا ابيلع علطيل
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 ] يئاعاتخا 316
 نم ينيجيال هلا تدجو ةبقارملا نم ترجو يجيوتكلل يتقياض | |

 دق نوكأ ام اهتيدنجوا ةلودلا ةيلاموا ناطلسلا ميدع ءافتكألا "الا: هيملرص
 ... يح ةلاقم» ترق" ةلاعيالا نال ووطارونل ناز الوابانلا هنتي ذلك اع

 ضرعتسا أل ؛ روطاربمالا نا اهيف تلق م :الاثو ميدم اهلك هيناثملا ةلودلا ةيدنج

 اذه لثم نالا قرب / هنا)٠ اف لات :ارغ ةبطخ سطخ رفظللا يناؤملاشيجلا

 رطخم ل يذلا عرتفلا يلا نم كلذ. ريغ ىلا ( ِهتوق. رهأظمو هبدترت ف شايل

 مارهالا ةهديرج نأ هما :رغأو كلذ ند .ىجيوتكلا د رسف يناثلا مويلغ لاب.

 "هلا عرفا لب لالا كاف نم هنلقنا قا لك و روك ملا باطلا تاقث

 يعارتخا نم هرساب باطخلا نأ عم اهدئارج نع ةاقنو ةناتسالا رابخنا "نم

 كولملا بالا _ اب"

 2117 قوزع دكار جتا ركل يرد
 ناطلسا الا ةعو ةلالج بقل مبال

 «ولتعشح » بقلب نيروطاربءالاو كولملا بقلب
 ىدحا يف ارئاكتا 17 مسا درو مالا اذه نودي كمر» هنأ تلو

 يجيوتكا "اء بضنق ( تمنح ) كّوموهو (العلح ) اذكم اهتبقلف يتالاقم.
 . « ةرضح »يالا بىقللا اذ لمعتسا نا ينرماو ةديرجلا ليطعتب يند دهشو:

 ظ ولتماهش بقلب مهلا هاش بقليو

 م اح لاقي لب (نالف ناطلسلا ) رابجتز ناطلس نع لاقي نا حالو
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 (دنملا ةروطاربما ) زيلكتألا ةكلا لاقي الو رابغز

 نيا نيدذلا ءاسؤر باقلا _ ؟#/ ظ

 ٠ نالف واتنتر ةرضح نارطملاو كريرطبال ايروس .دئارج يف لاقي
 سويروغي رغولتتر لوقن نا نا بجي كيوثاكلا مورلا كريرطب ةطبغ مسا درو وأ

 . سبدلا يدنفا فسوي ولتتر لوقت ةنراوملا نارطموا فسوي يدنفا

 ينوركمملا 4/8
 ليش يدنفا بيسن لضافلا هيتاكم لئاسر رشني لاحلا ناسل ناك انسب

 رثكي دالب اهنا لاقو انفصوف ايلاطيا نع هل ةلاقم رشن ابروا يف هلوجت ءانثا
 .يجيوتكملا فيمأ ( ينوركملا ملي ) نايلطلا نقل كذا وسم :نوزكمملا ايف
 هتبقارم تحي ايروس دارج نفر 6 كاع ةموكح ردكي امم هننا اعاز كلذ

 انني مايا ةيكع اهأرقث يتح زوين ىليدلاو سهتلا ريظن تمبصا

 ظ ةيمارغلا صصقلا عنم 982
 كلذللا نع ةعوقم ةفارق نمصت نط 3 نايل رنا ف تنك

 م سانلا هت اهنا [عاز صصقلا هذه لثم عنب هرما ردصف ةيدنجالا

 شناملا رب 4 * ظ
 6 ينا موي تاذ ”تركذو اهيلا يتاحر تك نيلي 00

 علطا دقو ٠ ةراعلا هذه يجيوتكلا فذحن قئاقد ٠ ٠ و ةعاس ىف شاملا رحب

 كلذ ”هشهدأف ةديرحلا ةرادا ارئاز ناك ذا لصانقلا دحا اهتدوسم ىلع

 0 تلقو لصنقلا مالك ينشهداف . قح بحاص يجبوتكلا نا لأقو

 ةفصبف تنااما قئاق> ١٠و ةعاس يفشناملا ربعي ناسنا لك نا لاق كلذ



 يع
 فصن يف هريعت نا كيلع نين تراكتاطلملا ةلالج ايادر نم كنوك.

 انناطلسبو انب ءازهي نا كلذ نم لصنفلا داراو ةدللا .

 كيبل فاثتكأ في١
 السري نا ذئارجلا يررحم ىلا يجبوتكلا سما ردصي ناضمز ربشيف

 ثدي ءاشم الا ةموكملا يارس ىلا فرشيال هنال ةلزنم ىلا ًاحابص تادؤسملا

 مداخلا ينأج روظلا دنعو ارمي ادليق ةدوسملا تاسرا يتنا موي تاذ

 ىلع يضمي نا لبق هلزنم ىلا كروضح بلطي ييوتكملا ةداعس نا لوقي

 وحن مسيو ةرادالا نيب ةفاسملا نال الاح لصال ةبرع تك ةدوسملا

 هتداع ىدرم ناكو لاقتسالا ةعاق ىلا كاطفو 6-0 الف ةعاس فصن

 2 فحتري وهو مدد يف ةديرحلا هرب ينلبقتسا ارا ف أافطل نوكي نا

 1 جلا ةكرتلا ةغللا ماتشلاب ٍشس لا“ :او ران هلع تحدق دقو افغ
 نس ى

 الهم تبق بدالا ليلق ىننا لوقي هنا 'تمهف نكلو ابمهغفاال ىلفح

 ةمالسا دالب رتل كنا ادع يردتالا لاق ينم ردص ىذلا ام يالومأي

 ةناها ىلع ترساجت فيك اذأ لاق كلذ يردا تلق ملسم ملاح اناس ع

 دق يئادعا دحا لعل تلقو افوخ يلق فحتراف ياو

 لحم ينيري نا هكا هب يل لع الام ةدي رحلا ىلع دانو ةسيسد يل' سد

 ةلاقم لع هديب عضوو ةدونملا يناطعاف مالسالا ”تدها ءالك يأ و اطخلا

 .:ىطولل ةنايخ هلك يذلا مالكلا اذه ءارقا لاقو ءاقرز ةمالعب اهقّوظ دق

 ةلحر نم *ثزج ةروكّذملا ةلاقملا تناكو يعور نكس ةلاقملا تأرق الف ةلودلاو
 كلذ نم يللا مسقلا أابيف فصو وغاكيش ضرعم يلا ةديرجلا رب



 د وك

 لربع راطإ يف ةبوتك ةقرو بالا ديب لصوأل هنا ا لاقو ضروعملا

 نفرششلا .فيبس .عم البازيا هتطعا يذلا ميرصتلا اهو ميدق فيس عم
 (فاشتكألاب مايقلا ىلا مزفسدنع اكيمافشثتكم سوبمولوك سوروفوتسب ركل )
 ةناهالاو 8 يماهتا بجوي أم اذه يف ىراال يينا يجنوتكلا كلف

 ظ يردت الا اكريما 6-5 وه 57 لوقت تناو كلذ نك .لاق
 دكة واو ٠ اهوفشتكأ .نيذلا # برعلا نا دئارجلا يررحم نم تناو اذهاي
 نكمال اريل ةيأم عقدا تنك اذه ببال نم يرتكا يلا هنا يراقلل

 صالخلاو هعاتقا تا 7 يراقتحا ع ىننكلو ةيرحب كوصلا ن

 7 نال .هتالع يل ربخلا تبن د نحت اهحالصا ل ةطلغ يه اما تايتف .هنم

 اوفشتكا نيذلا مث بعل ا هلع فيضنو جرت ةمعوبام كلذ

 هسارب نوصتي ةهتداعس لازي الو. ىرج اذكهو لمفت ائسح لاقف اكريما
 ظ مالسالاو قحلا مدخ هنا غرافلا

 هر نوناقلا هي“

 بحاصيابقلا يدنفارداقلادبع رض تالاقملا فذح نميجيوتكملا رثكا امل.

 يرج ةطخ ان نيعت نا كوجرن هل لاقف موي تاذ هر نونفلا تار

 اندئارج ريرحت فيس هل عضم يذلا نوناقلا انبرتو اتتالاقمرشت يف اهيلع

 لس يدنفا ينابق باجاف نوناقلا نيا يردتالا لاقو هتداعس ها رظنف
 لوق اه ٠ انه نوناتلا تا لاقو مغاءد ىلع هعبصا عضو كاذ ذاو

 00 ظ دادتسالا اذه ىف ءىراقلا
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 ش6
 هلا ةياور ©“ ظ

 د ردنكسا لثي نا اهئاهجو ضعب للطظل ةباجا توري ياو يصر

 ةنيعملا ةعاسلا ينو هتلود ةبامح تحن لالي ثالث ةدئاع ةياور يلقيص

 مسرملا ىلع شيجلا هيف ربظي يذلا لصفلا ىلا الصو ىتح ليغقلاب ءىدب

 يجيوتكملا ناكو « ببرق مستفو هل نم رصن » ٠ هيلع بتك دقو ءاوللا الما

 فرصناو راتسلا لزنأ اذكهو لثتلا نع 0 1 درع لاهل سعف حصرملا يف

 ءاول ص ةركلا ةيالا رش هلا ببسريغا ةياورلا يهتنت نا لبق سانا

 حسرملا هيف شيلا
 راكفالا |ةنابج #4.

 «راكفالا ةنابح » نا اونعتسحت يت انام ريشملا نم 5١ ددع ىف ترش

 يتلا ةنابجلا لب ةناتسالا يف لجر نع هانعمس ام تابكبملا تباكحتملا نم

 نويعو تانج يف مهنا نويرصملا - معها اهيف تدحلو راكفالا اهيف تربق

 نيذلا رارحالا نيب شيعي نا يحا يذلا كيلملا اذه تحن , 2

 نم ميغ هيفام اومامإو هيركو:هكضفب ليلا ةيرهلا لظ مهيلع غبسا

 نم لجر بلط ٠ اهردق ةمعنللا اوردقيل رئامغا سحاوه ىلع ىتح رححلا

 هيلع لاو هيلع علطيل ا 7 بحاص نم نانويلا ةفسالف خيرات روبظلا يوذ

 رولا نيف مل دغلا يفو باتكلاب حرفو هركش هل همدق الو هلاسراب عارسالا يف

 باتكلا راعتسا يذلا هبحاص مداخ وه" اذاو هباب يلع قراظ هظنبا دقو الا.

 باهذلل لجرلا ثحفسي رخا مداخ لوالا مداخلا قحل هباث سلا لبقو

 . ( مالسلا ةعبطمو ريِجملا ةرادا ) ( يجبوتكملا بئارغال) 0
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 قلاو جرخا هل 5 نيب باكا رز هعام نع ديانا
 اذ اعد يذلا تسلا نع كريخال لاعتو هقرح اوأ ضاحرم ف باتكلا

 يىتدب بارخ ديرت تنكأ 7 لاقف هدحو داعو باعكلاب لحرلا جرش

 لاقو مالكلا اذه رم اتوهبم لجرلا فقوف ىتمعت بلسو كباتكب .
 هتلوادت دقو ةنس نيتس ذنم رصم فِي عوبطم باتكلا اذه يدسأي

 حرش يف نوكي نا الا هيلع ًاضرتعم انممسامو قافالا يف راسو يديالا
 كلذ حرش نم رمالا سفن يف نيدلا ىلع ررضالو ةفسالفلا بهاذم
  رفكلا انينعيال هئاشحا فيواجت فوحلا الم يذلا لجرلا لاقف هذملا

 راقق تتفت ةرقف ىلع ىوتحا باتكلا اذه نا ءالبلا لك ءالبلا امناو هريغو
 هذه ةءارق دعبا (جاجزلا نم اعادصنا عرسا كولملا ناحيت ) هلوق يهو ربظلا

 وهو :كالحلا خي :هتراعاب كيحاص يقلتو كتيب يف باتكلا ظفحت ةزجلا

 عضاوم يردبال وهو لحجرلا جرش ا
 نع همدق

' 

 *البلا اذه نك انصلخت هةر انقزراو اه ف نوشاعل ع مهقزرأ مهلا ١

 . يسلبارطلا ىلع دم روطاربمالا ةلالج ©« ©

 نا دفرلا اكو رفح و ةيماس ةداراب ديدجلا روطاربمالا اذه نيعت

 ٠ نايبلا كيلاو اهدئارج بفارمو توريب ةيالو ( يجيوتكم ) يدنفا بيجن

 اولا قولعإلا ترق( حاملا هايرعادا توري نم ايلا بتك
 ىلع دمحم كلم رادو خبطمو ضوا 8 تدب ل را: سما ضرالا ةعطق نأ 0

  ةاوسم تلسراو (اهبحاص ةرباخم نيبغارلا ىلعو ةرجالل ةدعم يدلبارطلا

 طاشتسا روكذملا نالعالا أرق الف (ركذلا ببطلا ) ىجيوتكملا ىلا ةديرجلا
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 وعطف ن5 نالسرا دسم وكلا هل اننا تلزم ) ةلقنل :فتنعو :اهض
 هءانقا ريمالا لواح انبعو.( ةناهاشلا تاذلا الا كلمال ) لاق كلذ ببس

 ةقيرط ثتدحو دق لاق اليوط ركفلا دانز هتداعس جدق نا دعبو هطلغب .

 لعف اذكهو (روطاربما ) ةظفلب (كلم ) ةظفل لدبتسا ترا كلذو قفوا

 ظ دوطاربمالا نا ) اذكه نالءالا راص دقو حابصملا ةرادا ىلا ةدوسملا ثديعاو

 راب ىلاو ىلا حاب صلا ريدم عرساف : ( ةرجالل ةدعم ىسلبارطلا لع دمع

 3 0 تتاَف ىلع نوخا 03 ردق 56 كييف ةدوسملا ىلع "لاو

 ءاهج ىلع هفنعو يجيوتكلا لهج ةيحض ةبهاذلا
 هرهز لجا نما هر"

 لالا ناسا ةديرج يف ةيتالا ةصقلا رشن نع جيوتكملا ينعنم

 الع ءارقلا علطيل انه اهرشلا يناو هلهجالا بس كلذا فرعا الو

 همه) رادقم اوكرديو

 اسنرف ندم ىدحا رئاز ىري ناك عيرلا لصف نم مري تاذ يف

 ليلك الاو راونالاو عومتلاب ةنادزم ةليملل اتسنك
 هعارذ ىلإ تود كورت ةنفاقزءارفألا باوبالا ٠ كت جرخو

 فالتخا ىلع راهزالا هلعو ليكالا بيش 505 لالا ةعراب ةاتف .

 ىلع يارتملا اهرعش مم ىلدتي نوههلا رهز نم ليلكأب اهرعش نادزاو اهعاونا
 ميسنلا بوبه عم به موي تاذ ةحيبص هنال هسفنب ةعافش اهلأسي ةناك اهيمدق

 . اهنانب ملاو اهيدخ مطلف
 مساو سرعلاب نولقتحلاو اهئابرقاو ةاتفلا لها ليقا نيسورعلا ءارو نمو
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 دنالوي اهعماو ليفرالك تنوكلا ةديحو .ةاتفلاو وكريك يدزيك رام بالا

 ىلا لوصولا نوديري ةهبالا نم انفصو ام ىلع سرعلا ةلفح تشمو
 مراظتنا يف تابكرملا تماقا.ثيح

 اهدلاوأ دنالوب ةديسلا تلاق مت

 9 تدببلا ىلا يهذن نا كال لهف يبااي ليمج راهنل هنا

 ىلع ةيرقلا قرط كي اوراس اذكهو باجيالاب تنوكلا :باجاف

 يف مهضرتعا ذا ةَأيخ اوفقوف اًقيض اًقيرط اوغلب ىتح لافلحالا نم انركذام

 .ناسورعلا اهنم جرخ يتلا ةسيدكلا ىلا لوصولا دير ةزانج لابقا مثريسم يف
 سبل ةأتف لومحلا شعنلا يفو رقفلا ىلع لدت ةزانجلا ىهاظم تناكو

 عيبرلا مايا يف مهنا عم باكا اماما الو .ةرهذ اهشمن ىلع
 لاجرلا نم هعم نمو ديحولا نءزحلا وهو 34 لجر شعنلا ءاروو ظ

 نع اوداحو اوفقو زيكراملا سرع ةلفح شعنلا ولماح ىأرام دنعو ٠ ءابرغ

 قنحب ةيهازلا سرعلا ةلفح ىلا رظنو هسأر نيزهلا لجزلا عفرف قيرطلا
 نيم امماس هرما فداصي لف ريسلا فانئنساب شعنلا ةلمح ىماو ميظع

 الئاق هتعامج بطاخو ليفرالك تنوكلا مدقتف

 شعنلا رورأ قيرطلا وحتناو ىتوملا اوربتعا باعصالا اهيا ب
 اوفقوو مهنيب هيف رمت الاجم ةزانيلل اوحسفاو هنانب نم هرمال عوطا اوناكف
 نع اذا تحت .ىنو ورا تادكيسلا قاحاو مهتاعبق لاجرلا مفرو مار و 6

 2 قبقر بوث اللا ىطغم ريغ سانا يديا لع ل دنالوي سورعلاب ش

 اهباص تنزحت اهرمغ نم ةرشع ةسداسلا غلبت ءانسح ةاتف هنعض تأر
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 شعل .قوف لقالا قطاملاو ةرهز دوج مدع نم هتارام اهنزح يف دازو

 بابشلا ةرابطلا

 59 ليمجلا اهسرع ليلك نم ةرهز تذخا نيع ةفرظ يفو
 ههجبو رتسو هفطاوع تنالف دنالوب لمع نيزلا ىأ ارو : شعنلا 0 فطلب

 مدق .بيرغ هنا هل لبق لجزلا نم ليفرالك تنوكلا 8-5 . 8 هديب
 مويلا حابصو تتامو تضر اهب .قلعتلا ديدش ناكو هتخا عم ارخّوم ةنيدملا

 2 جارز ةلفح ءاةييركلا و الا لفتجي .نا دارا ٠

 ظ  همزع نع كلذ هعنمب ٠

 عرق .لونحن ةهزيجو ةهرب فو و ريسملا سررعلا ةلهح تفئاتسا كلد دنءو

 نيفقاولا دحا لأسو ن نيزحلا فقو:بابلا دنعو ١ نزملا ىلا حرفلا نم م سارجالا ٠

 9 ءانسأ-ا ةديسلا كلت يف نم

 دنإالوي ةديسلا ىمف سورعلا ىنعت تنك نا

 | انآح هللا دما ت

 ةروثلا تادب اهركذ مدقن ىتلا ةثداحلا ىلع ةنس نيرشع يضم دعب

 ىلا هتقوملا ةموكلا تلسراو نايعالا ىللع ةماعلا لاجر بهو اسنرف يف

 ةناكملا يوذ ىلع عاطتساام قيبضتلاب ةددشم رماوا ةلماح الز كنان ةئدف

 اريفغ ادد نمسا في جز .نا رماف ريراك ملاحلا ازه مدا اكو

 .بروفرغل موي لك اوناكو نالغلاو ءاسنلا كالانه اوعمجت مهب نونظملا نم
 . رضحي ةكحلا هبشت ةن ةحيسفلا ةعاقلا ف لمجو * اريفغ !ددع رهنلا يف
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 مثدحا فقو ىتف مهيلع موكحللو مثيب نونظملا نيقيرف ىلا نومتنبو موقلا اهيلا .
 ةنولقنتيو نوعرمسف مادعالاب هبلع 'موكحي اذه نا سرملاب اص ريراك ماما

 1 هيلع نوقبب الف ةايعملا مادعالا ةعاس ىتح نحسلا ىلا

 ماما رضحن «وكريك يد يره » نيلعا دو تتاك ىدان "306

 كمل لاقف هرمت نم ةرشع ةنمأثلا يف باش مالا

 انل مواقم كلاب .مهتم تنا -

 - توصإ اذاو ٠ لاح لك يف يناش نيدلا ينأسو يدلاو متلتق مهن ن |
 ظ ريصسملا ةيعاب ةأئاق عشا قرتخا دق ةارمأ .

 ظ ٠ يرنه ب

 ناتأر .| هاد رضحاو همأءا نم يرنه ذخأ لاهألو :هلؤح يراك >

 ةردكلا ,ل اسف

 باشلا اذه ةدلاو تناد

 020 هتققش هذهو معل ب

 كما زه امو
 ماتخ ريراك نلعاذ ٠ وكريك يد :ةزيكرام ليفرالك يددنالوي

 | .لاقو ةك احلا

 59 ةثالثلا ءالوه لع انكح - .
 ءاسم ةعساتلا ةعاسلا مادعالاب ءادتبالا دعوم ناكو نجتلا ىلل اننخأف

 ىلا فصتنم مماوغلب اذا ىتح براق يف ناعضويو ةيوس نيثا لك ديقي

 تاناوملل (هاعظ مهثثج اوحرظو صاصرلا مهيلع اوقلظاوا مثوحيذ



 يف
 550 هنمادعا تقو اورظتئاف ,اهادلوو وكريك هما

 ] اهدحو ةأتفلا للطي نامعنلا م ءاحو حتق دق مهلجم باب اذاو

 اللاق اد فت ١ مث سرلملا فرصناف ريراك ةفرغ يف تراص نا ىلا تجر
 كمساأم ب

0020000 
 كندلاو قابل لقد
 يديسأي معن
 كقيقشو ب

 هبحأ بح ياو ب
 هتان لجا نم نيلذبت اذام

 -دارأأب قوما يسفن لذبا

 . كر رهاف تسلا يبزتلت نا لب كسفن لذب كلأسا ال
 يديس اي ةنس ١١ ب

 0 ذهعا ةلاسر اذوه يمالكل ينصاف بذكل يلعت ملنالا ىتحاذإاس
 ادحا يندحت الو ليللا فصن ىتح اتح نيضفتال كلنا اصراشم كنلا اهب

 | يفرصناف كلذب . تدعو دق ٠ اهرمأب

 لبقو يلا ىلا ةناث تلقنو امج يف اشعضوو ةلاسرلا ةاتفلا تذحلاف ظ

 شراملا لخدو ةيناث بابلا نتف "مت امهب اهتدلاو مالعالا نم تنكمت نا
 ' نيتمأص هوعبتي نا اعيمج مم رمأو

 ةراشا سراحلا ا اغلا اوغلب ىتح ةلظلإ عراوشلا ىف اوراسف



 د د

 رك رف ظفر اين اذاو

 ع تفقو دق دو كرف اور م عضب لجوو فوخ يف: اوثبلو

 , بكرملاكلت ربظ ىلع مجتاوذ اوأر مهتلفغ نم اوهبتنا نا لبقو ينخ زكرم
 ناطبقلل يرنه 3 مهعور اده امو ٠ ءىطاشلا ىلا هبراق يف سراحلا داع دقو

 اذه لك ىتاديس

 متوجن 3 | هاتعم ب

 انذقنا يذلا نمو كلذ كفو

 غلبم ان ةقرو لع تلصح مورا ينا هلعاام لجو ٠ يردا ال

 مهب بهذاف يترخاب نوبكري صاخنا ةثالث رظننا نا الآم دوقتلا نم رفاو
 . عاملا ريباك عن قوت هيلع زاوج لاملاو ةركذتلا عمو ال

 ظ ناطشقلل ةاتفلا كلاق ١ ري هبنس 015 و ربلا اذ ةئثالنلا يجعتف

 ؟ نالا.ةعاسلا ام

 0 .فصنو ةرشع ةيناثلا

 اهتروص هذهو اهمتخ تضفو اهبيج نم ةلاسرلا تجرخاو ةاتفلا ثعرساف

 « ليفرالك يد دنالوي ةديشلا ىلا»

 كين للا نحت اش كجاوز موي ف ةنس نيرشع ذنم »

 تا فغراف ٠ اهرمت نم ةرشع ةسداسلا ةعاسلا يف تناكو يتقيقش شعن ىلع

 : ١ سفنا ةثالث كدم“ا « كت هز لجا نم 5 يلع يذلا نيدلاينأ

0 

 يراك



 ظ سجاوه ١7<
 نم اككرف ٠ يل عفدو موي تاذ نالسرا نيماريمالا 06 ينأج

 ةدي رجلا ءارق هيتاي لمعمل ةزئاج ةيقلا كلت لعجا نا ينل اسو صاخلا هلام

 .ميظملا نكشلاب يركلا ريمالا بانل ركذت ةريخ هو ابروا دئارجب ءادنقا

 ( يركذت ) اهناونع ( هيسوم يد ديرفلا ) يواسنرفلا رعاشلا ةديصق ”ترتخاف
 افرح ارثن اتجرت ترشن مث ةيواسنرفلا ةغللاب لالا ناسل يف اهترشو
 اومظني نا ءارعشلا لع تضرعو ةيواسنرفلا ةغللا نوفرعيال نيذلا ةدئافل
 ءيش ةدايز مدعو أين :اعم لك ظفح عم يبرعلا رعشلا يف ة ةروكذملا ةديصقلا

 قرغتسا اب كلذ ريغو ةزئاجل ا ترثنو ةبب رعلا تاغلاملا نم م اهيلع

 بيج يدنفا هللا دبع ىلا ىسنب ةدوسملا تدقلاو دئارجلا نم ةدمعا ؛

 هنلعاف اذهام لاقو ةيواسنر هلا :ديصقلا لا قاما ةدوعبلا عقار اف يجيوتكلا

 مث ةيب رعلا ةغالاب اهورشنت نا متديرج زايتما نا الئاق لاحل ابفذحت ربخلا ةيلجي
 وهو لوالا تببلا ةمجرت ل 0 قيام ءارقا نا ينرما

 ( يركذت جب ىلا كرصق لع سعت ا!تقرشاو لبللا ةيصان تباش اذا )

 دارا مك ترا تلق ريعشلا عجري نم ىلاو يو < ذت قتمام لاقف

  «تاظومتم هذه » ةلئاق ةراعلا فذحن ءتارايزب اهرك ذي وهو رعّدلا سورع.

 ا ةمجرت هل ”تأرقو تربصف ٠ اهمهفي ال ةضماغ ءايشا يا
 ةلك ظفل نم تيتا امو « يركذتف هسجاوهب ليلا ءاجو راهتلا لظا اذا »
 روثقوي سجأ وه » يب حاصو اروعذم هيسرك نع ضمن ىتح (سجاوه )

 (مالسلا ةعبطموريشملا ةرادا) 22( يجبوتككا بئارغ+)
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 فذح نا ثبلامو سحاوه ةلك رشن نكيال هنا يأ « سجاوه روتقوي

 يدلاو اهيف دجو ةعاس يلا نار قرف ةارقلا هل مت هنا ىباو اهرساب ةلاقملا

 يدنفا كب :دلا> ذئموي ناكو ةيالولا يلاو ىلا “ترسو ايكرت يف يرادجاو

 رمالا تضرغو ةيبرعلاو ةيواسنرفلا فرعي وهو ةيرصيق فيس مويلا ينل
 ضراعا نا ردقا الف يواسرفلا لصالا اما لاقو اريثك كءضف ذيل
 ( يعذوللا ) ةرضح ىعدتسا مث يبرعلا رششن نم سابال نكلو هيف ىجيوتكلا

 سأبال هنا ىجيوتكملا ربخي هنا هيلا زعواو ةيالولا نامججرت هدا يدنفا لشيم
 قفو الا يل لاق داع مث يميوتكلا ىلع يدنفا هدا لخدف,ةججرتلا رش نم
 عضخاذاوهو ضراعم يجيوتكلا نال ةديصقلا هذه رش نع فص برضت نا
 روما ةدع فذحب كنم مقتني هناف اهرشنب كل حسو ةرملا هذه يلاولا رمال

 ”تفذح اذكهو هتروش» عبتا نا ةككملا نم تيأرف ةيتالا دع
 ابروأ قارب ا هربشوب تورو هيج نر 00 وللا ةلكنملا :ناآكو ةلاقل

 لثت .ةيلزه ةروص عم ةردنل يف كيفارك ىلبا لب ادلاو زيراب يف باقتلا 0
 سجاوه ةلك هيلع لاحلا ناسل هماماو فجتري وهو هماما اناو يجيوتكما

 اسنرفو هونج د هيا

 يبوهادلا يف ةيواسنرفلاو دونحلا ةحص نا دئارجلا نم 5 تاذ تهرت

 ةئسح دونملا ةحص ناركّدا نا يفرعاو كلذ يجيوتككا فذح ماري .اه اه قس

 ءاسنلا تالاقم- ك8 ظ
 موي تاذ ينفف تاديسلا مالقا نم تالاقم ضعب لاهل ناسا رشن

 رم ةروكذملا ةباتكلا تناك اذا يناأسو ةرادالا ىلا يجيوتكلا ءاج
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 ”..مالاقم رشنتأل ادعاضف .نآلا نم لاق باضالاب ”هعحأف ةتقح ةانثلا
 متت نا ةارما نأش نم سيلو مزاللا نم رثكأ نوقع عمتفي كلذ نال
 ظ رومالا مذهب

 ظ ةيدلاو نا اوي 4
 ثيداحالا الو ةنارق ةيأ دروت نا بتكلاو دئارجلل يجيوتكملا معسل

 نم كلذ يفو قزتو ضرالا ىلع حرطت دئارجلاو بتكلا نا هنم [عز

 . ويف ام ةنأهالا

 هشاب ١ اشاب ه1

 ةلحز نم اشابلا كب سايلا ولتزع مودق ربخ لاوحالا ةديرج ترش

 اشاب ةبتر لئان هنأ نظي الثل هشاب ىلا اشاب نم هبقل ريغف توربب ىلا
 > اموتاي انه كلام_ ه7 ٠

 نم دوصقملا نا نظف « اموتاي انه كلام » اهيف ةلاضر ىحيوتكملا ةارق

 انكم ةراسلا تن (تنوك) ةلغثلب اهدئتساو اهفذحن (كلم) (كلام)
 (اموتاي انه ثنوك )

 سرطب ةفيلخ ثا“
 اابلا ةسادق ركذ اهف درو ةلاسر ةيكلوثاكلا ةسينكلا ةلحم ترش

 تيغل اف ةديرجلا ءاغلاب رمالا ردصف سرطب ةفيلخ بقلب بتاكلا هبقلو
 ظ > تتكم ٠ سرادم  ©ةه6ي

 تاع ناك ةلغفلب ماد اكدنتسو ةسردم ةظفل دورو ىضوتكملا هركي

 ادعو ابق تلاقي دنلا عم ةاقم كنك ةزورع نا ارب. كوغ لبن



 ( ةنيدم يو ) س اردمب دوصقملا نا هتداعس نظف ساردم ىلا ينالفلا لالا

 ظ بتكم ةظفلب اهدبّساف ةسردم

 5 اهتدروا نر 9 5” نم ظ08 ليلق اذه

 يف دئارملا باعصا هيساقي يذلا ميظعلا باذعلا رادقم كردي نا يسع

 ظ ايروس يف ًاصوصخو ايكرت

 ةيئائملا ةموكملا يواسم ناي الا باتكلا اذه رشن نم ديرا ”تسلو
 عيملا كرتشيل يلاتلبو املظو اهومخ ةجر» يفام .ناننا لكك رديل
 - جالصالا ىلع اههاركأ ءارو يهسلا ىف

 هلل يفذقنا دقف + يبيرتكلا نم ماقتنالا ديرا يتنا يراقلل رطخم الو

 ظ ) 0 ةلاظلا هتطلس ن

 نط يتاو ةلودلا نءاخ ىننا مثدئارج يف ءالهجلا سه لوقي
 ينناو ينربتعتال اهناو 0 توري ةبوكح ناو اهاوس بغرأ يثال اهلع
 ْ راقتحالا عوضوم يدالب يف تنك

 كقدص رمال كقدص نم كقيدصف نئاخ ريغ يتناانأ لوقأي ظ

 اهحالصا يف ةبغرو اهيلع ةريغ لب اهاوسب ابح يتلود ىلع نعطأال ينناو
 مهتقثوماكحلا ىضر لحم يدالب يف تنك ينناو ينربتمث توريب ةموكح ناو

 مهتاباتك لك يف مهنأش اش هوربظي مل مهن ١ انيماكا ناهرب فرع ءأ الو

 ناهربلا دقت نع نوضغيو لوقلاب نوفتك

 كرم يلا درو يذلا باتكلا اذه وبف يلوق ةعص لع يناهرب 1



 يا

 يجيوتكملا ةي دوم أه 11 يذلا يدنفأ زئاف نسح ولتداعس هداز يباج ةرضح

 يعوجر بيقع هناي نم ةلاسرلا هذه يلا نتك تاونس ؟ ةدم توربي يف

 0 لاق ارتلكتأ نم
 رياربف ؟4 يف ةناي

 " لضافلا اهأ

 كءوجرب كعمل ترداب و كتمالسل تررسف ع نطولا كدوعينغلب البق

 دناعملا دوسألا الا امهب كشيال كصالخاو كتيدوبع قدص نال الاس

 انديس لظب ةلايقتساو لاح مالفلاو حاجنلا كل نينماض نيليفك امهنيك

 سانلا لأ تنك الو قيفوتلاو رصنلاب هللا هديل ملظعالا ةفيلخلا انالومو

 حونس دنع ىنأل انيدم نق دع ةقادسلا نب هيلع تلبخ امو كب

 هنأحمس هللا وه قفوملاو مظعالا ةفيلخلا ىضر تاما نم كرسي امل ةصرفلا

 . وئاف نسح كقيدص مارتحا لبقا ماتخلا ينو ىلاعتو
 ريغ ةداهشلا هذه يلدبشي ىلع قيضي ناك يذلا ييرتكلا وه اذه.

 ا يجيوتكما ١ امأ اهئاطعا ىلا رطضم' وه الو هنم ةبولطم

 نم دسأف وهو و ةغللا فرعي الف يتاباك يف ريكلا هيلع

 رياخحا يواح وو ظ

 ملرشلا نا وهو < نفل نع جرخمال ءيشب ءارقلا فحتا نا تيأر
 ةموكحلا نا باعكلا اذه يف تك دقف ديلا دبع ناطلسلا باقلا

 ةمظعلا وا ةلالجلا قل ناو واتمشح ابروا كولم بقل لعجب. ترمأ ةيناعلا

 ىصحي الام هديهتل :|ىعتسملا باقتلالا نم كانم نكلو ناطلسلا ريغل لمعتسيال

 دام
 سا
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 نوقفانملا يتأيو ةدحاو ةدحاو ةنطلسلا شرع نم ةينامعلا دالبلا مق

 ىتح بقلب. اهناكم اوُدس ةدلب تطقس الكف ٠ باقلالا اههضاوم نوعضيف
 ذالبلا نيب انلباق اذا نكلو ٠ ابل نيعبسلا ىلع ديزت باقلالا تحبصا

 ضعب طوقسل ينكيام افلس اومّدق مهنا اندجو ددعلا اذه نيبو ةعئاضلا

 ةلايعتساو رييكلا دجملاو مظعلا ريخلا اذه نم ًامانتغا لبقتسملا يف دالبلا .
 00 ينلارخقلا اذه

 كارامو نيلسرلاو ءاينالل اهضم - يتلا ةفيرشلا باقلالا مذهو
 ظ 3 نم دحاو ددع نم اهانعمج دق نينسلا نم قالا نيحنافلا ضرالا

 ا عراق ناسنا معم وأو ٠ 1916 ةنس نابعش 18 خيرات هيكرتلا م ادقا

 ةّولم ؟داروا ولتي دباع اهيف هراخ وا وف ار ايف ةعموص ناجي هنا نلف

 نم اوفتكي لو ٠ ىلاعتو هناحبس هل ديمفقلاو سيدقتلاو ديجقلاو حيستلاب
 لعفا هنم اونب ىتح هنم لوعفملا مسا ءانبي هئامماو هللاب صاخلا سيدقنلا
 مهل لو ١ ناطلسلاب قلعتيام لكل هولمعتساو « سدقا » اولاتف ليضفتلا
 اهراشمو اهعاونا فالتخا ىلع ةيمالسالا بتكلا نم باتك يف نولبسلا
 نولسملا هلعي يذلا لب سو هيلع هللا لص يبلا ىلا فيضا سيدقتلا ةظنل
 نولي اهاوازنا :كدسدتل لاقتف .طتقا نايس, قااكلا لا ىودقتلا ذنبا
 نأ بيلا نموت لاقو ةلاس لالا ىو قس عا ةسدتلا رقما
 اراختفا معامل مهقانعا اولاظا امبرو هيلا نوتفتليالو سانلا ىلع توفي اذه
 هلا لوسر دجسم يف اسلاج هنع هللا يضر قورافلا 'ىراقلا اهيا رّوصت ٠ هب

 ٠ رمجي هل نولوقي مهيلع هللا ناوضر ةباعصلا هلوحو ملسو هيلع هللا ىلص
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 ةديرج هدنب لجر فوقو روصت مث ٠ هماما هشويج داوقو دالبلا جتافمو

 اظلسلا مسا ىلا باقلالا نم فاضيام نوملسملا اهيا اوعع“ا لوي ريشملا

 هكلم ثلث عاض يذلا رشع مساتلا نرقلا رخاوا يف ةفيلخلا ديجلا دبع
 لذ ب را 0 ءرثا لعل هكرادتي ل نا ىتابلاو
 فريرحلا ناقاخ نيربلا ناطلس هللا لظ ٠ ارقي يراقلا اومعم اذا ةبامعصلا

 رادجات ( ايندلا يناب ) ينابناهج ( كلملا كسمم ) رادكلم ( كولملا كلم ) هاشنبش
 ( هلادعلا كلم ) نايناهج هاش ( كلملا ) يابس 58 راي رهش ( جاتلا كسمم )

 ةفوصوملا ثاذلا تافص ) يبورك تاذ ( ةيسراف هللا لظ) نادزي لظ ٠ ناخ

 كولم كلم ) ناهاشنبش نينموملا ريما ٠ هاشداب ( نيب وركلا ةكئالملا تافصب
 تا وشولت ردق ٠ نيدحوملا ماما مون لم هانيتفالخ ( كوللا
 اج يللاع هاش ٠ بقانملا ليلج ٠ لوسرلا بئان ٠ قلطملا ىبلا ليكو
 5 : سلا يءاح (رحيلا ناطلس ) لاونايرد ٠ 4 ديمح تافص تيسدق

 ناطلس كوس (ضرالا هجو ةفيل> ) نيمز ىور ةفيلخ لدعلا رشأن مل

 ناكرا ديشم ( كلم ) راكبتج ٠ (ملعلا ءايلم ) هانبملا ( يديملا ناطلسلا)
 نيدلا ةزوح يءاح ٠ .ةلادعلا لئاضف عماج ٠ ةعيرشلا سأسا ديوم ٠ ةلودلا

 نايرايرهش لدعا ٠ رادتقالا ميظع ٠ راثالا ريفو ٠ يناثلا ةلودلا ناينب يناب

 ( ظفاح) ناببكو ٠ ٠ نيبم نيد عا ياح ٠ نامز نارادكح 31 ناينائع
 ْ قاع اريك رن ٠ تنايد هأشنيشو نيب لدع 000 ني نرد عرش را

 يلو ' سدعقم عوبتم تطلس جوا مدنأت (رش) هأمو ٠ تفالخ ( ءامس عمج )

 يزاغلا ناونع دئارجلا يف رن دعأ و )سدقا نادنموق ٠ تاس ملاوعلا ةرعن



 قلتو
 زوربتوطسب قفشاو محرا باجكوش ( بقللا اذهب هولدبتسا مهنا سهاظلاو

 0 مراكم ديرف نابناهجو ٠ الغع تفالخ ريارس نداذخ

 اذكهوهف ناطلساا ةلال+ل يفارغلتلا ناونعلا اما

 ةيناهاشلا مادقالا رابغ ىلا يا ٠ هب هناهاش ياكاخ  تداعس رد

 اهراسراف اهعجرم نوكي ثيح ىلا اذاسرا مولع نيباملا لاجر نا رهاظلاو
 تّوبن بحاص قلطم لولا ( اذكه هناونمف يتكلا يف اما مادق الا ىلا اسأر

 هاثنهش * ميش رديح هاشداب تفص نيرونلا وذ رايرهش تريس قيدص ةفيلخو
 واتكوش ملاوعلا ةمه يلو ضرالا ىلع هللا لظ ٠ مخنمو سدقم يناناهج مخنم
 يراترضح زمدنفا زمهاشدأ, زمتمس ىلو ولتمظع ولتردق

 هباوث ردق هئاس هباو تحرم هيئاس ٠ هبترم كإف ةبتع _اضيا هتلالطل بتكيو
 ٠ ردورب تحرم رثسك هباتع بايكوش تاّتوطس هباو ترافد هئأاس هئاوفراعم هبأس

 اًرخاو ًالوا هلل دججلاو يهننا

 ٠ انيلع ةلبقملا حداوفلاو انب ةقدحملا ثراوكلل اوهبنتو ٠ سانلا اهبا اوقيفا
 صالخغ“اب اوحرفا لب مهدئارج يف ناطلسلل ضعبلا اهاطعا يتلا باقلالا هذهب اوحرفتالو

 اهيف يقابلا ظف-حوا ةلودلا نم تعاض يتلا دالإلا

 كبعت ساو ةغالبلا كام فنراو بتاك غادي الو ٠ مالكلا بفني و ٠ مالقالا ىف

 بوطخلا نم هيلع عقوو تو كلا قدك 08 3 مالسالا لاح فصي نا ٠ مالكلا
 يأ هسفن لغاوش نع سم دريل وأو ٠ بئاصملا نم هفوخملو بئاونلا نم هعقوتي امو

 2 م ةيوينلا ةقورا» يه: ةذئان' نت اهوا 7 / تحت ايمضم مالسالا
 هكوص مي دق رضعملا رج" رحفتيو ميرجلا عجوت عجوتي و يلكشل كلا ءاكب ىو دقافلا

 رظنت نيعالو ىغصت نذاالو ٠ هيب وِنب راذنال
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